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 „Összejönni - kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni – siker.”   
                                                        /Henry Ford/ 

Bevezetés – az ágazati OP-khoz illeszkedő megyei területfejlesztési részprogram „filozófiája” 

 

Zala az elmúlt száz évben Magyarország egyik legnagyobb változásokat megélt megyéje. 1910-ben az akkor még a 
mainál lényegesen nagyobb kiterjedésű megye – a népszámlálási adatok szerint – hazánk egyik legelmaradottabb, 
infrastruktúrájában legfejletlenebb térsége volt. A mögöttünk levő száz év mélyreható átalakulást és más megyékkel 
összehasonlítva látványos előrelépést hozott, köszönhetően elsősorban az olajmezők feltárásának és a 
turizmusgazdaság kiépülésének. A kínálkozó lehetőségekkel a zalaiak élni akartak és élni is tudtak. Tették ezt annak 
ellenére, hogy a kemény és puha diktatúra évtizedei a vállalkozás szabadságát, a családi boldogulás lehetőségét, a 
Zalára mindig jellemző falusiasság bensőséges megélését hol ellehetetlenítették, hol korlátozták.  

Az 1980-as évek vége, az 1990-es évek eleje újabb mélyreható átalakulást hozott a zalaiak életében. A 
rendszerváltoztatás sokszor rossz mintákból szabott, a reméltnél is mélyebb válságából a megye gazdasága az 
ezredforduló idejére lépett ki. Pár évnyi fellendülést és előrelépést követően Zala megye gazdaságát a 2002-2010 
közötti időszakban folyamatos pozícióvesztés jellemezte. A megyében megtermelt egy főre jutó gazdasági termék 
ebben az időszakban az országos átlag 90 %-ról 80 % alá süllyedt, s ezzel Zala a második évezred első évtizedében a 
legnagyobb relatív visszaesést elszenvedő megyéjévé vált Magyarországnak. Több multinacionális cég a 2008-2010-es 
válság idején radikálisan leépítette termelését, s elmaradtak azok a jelentős fejlesztések, amik a Dunántúl, Ausztria, 
Szlovénia és Horvátország szomszédsági területei alkotta gazdasági térben a megye gazdaságának versenyképességét 
erősítették volna.  

A megye meglevő adottságaira, erőforrásaira alapozva olyan több elemű fejlesztési koncepciót dolgoztunk ki, ami 
megvalósulása esetén biztosítja, hogy 2020-ra eséllyel teremtsük meg a munka, a polgári gyarapodás és a 
versenyképesség térségi gazdaságát. Az erős, versenybe szálló megye megteremtéséért síkra szálló zalaiaknak a 2014-
2020 közti fejlesztési időszakra való felkészülés során az a céljuk, hogy a hazai és EU-támogatások révén  
 

 megyénk minden polgára megélhesse és büszkén meg is élje a zalaiság lényegét, a természettel és 
hagyományaival összhangban élő, nemzetközileg versenyképes termékeket és szolgáltatásokat előállító 
szabad vállalkozások és önszervező közösségek dinamikus létét 

 előrelépést érjünk el a dunántúli aprófalvak megmaradásának ügyében, történelmi örökségünk szerves 
részét képező településegyüttesünket a 21. század kihívásainak megfelelni tudó falusi közösségekké 
szervezzük 

 a Hévíz-Zalakaros-Keszthely-Zalacsány turisztikai desztináció kiemelt fejlesztésével és megyei 
kapcsolódásainak kiépítésével Zalát az ország Budapest mellett legnépszerűbb bel- és külföldi idegenforgalmi 
célpontjává (Közép-Európa Gyógyászati és Rekreációs Központja) fejlesszék 

 Nagykanizsa és Zalaegerszeg részvételével – összefogva a Vas megyei gépipari centrumokkal – létrejöjjön a 
Dunántúl meghatározó gazdasági jelentőségű területi járműipari és mechatronikai központja 

 az állami és önkormányzati közszolgáltatások kiemelkedő minőségben álljanak az itt élők és a Zalába 
látogatók rendelkezésére, erősítve ezzel az itt élők jövőbe vetett bizalmát, s megteremtve a jó, alkotó élet 
megélésének feltételeit 

 megyénk a horvát-magyar-osztrák-szlovén együttműködés szervező erejévé és a határok lebomlásából 
fakadó előnyök kihasználójává váljon. 

 

A jelen ágazati OP-khoz illeszkedő területfejlesztési részdokumentum célja, hogy 2014-2020-as programozási 
időszakban a Területi Operatív Program kistérségi programjaira allokált 11,8 md Ft, illetve a gazdaságfejlesztésre 
elkülönített 15,2 md Ft fejlesztési támogatást megsokszorozza, és e források okos felhasználásával a közös zalai célok 
megvalósítását támogassa.  
A megyei tervezéssel párhuzamosan folyik a két megyei jogú város – Zalaegerszeg és Nagykanizsa integrált területi 
stratégiájának készítése, amelyben a két MJV a TOP forrásfelhasználás mellett javaslatot tesz az ágazati operatív 
programokból finanszírozott fejlesztések megvalósulására is. 
Az Ágazati Operatív Programokhoz illeszkedő területfejlesztési részdokumentum következő verzióját a megye és a 
megyei jogú városok elvárásainak megfelelően szükséges összedolgozni. 
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E források felhasználására kidolgozott gazdaságfejlesztési részdokumentumot, kistérségi tervezési 
részdokumentumokat a megyei önkormányzat által elkészíttetett további tervdokumentumok tartalmazzák. 

Az ágazati Operatív Programokhoz kapcsolódó területfejlesztési részprogram általános 

logikájának bemutatása  

Zala Megye Területfejlesztési Koncepciója a megye fejlesztésének 2030-as jövőképét, azaz fő hosszú távú célját a 
„gazdag és harmonikusan fejlődő, zöld Zala” megteremtésében fogalmazza meg. A Koncepció három átfogó célt és 
hét, 2014-2020-ra vonatkozó stratégiai ágazati célt jelölt ki a megye számára: 
 

1. Jól működő, fejlett gazdaság kialakítását 
1.) KKV-k és nemzetközi nagyvállalatok aktivitásának élénkítése 
2.) Jövő centrikus, piacképes gazdasági tevékenységek fejlesztése 
3.) Hagyományokon alapuló gazdasági ágazatok megerősítése, hozzáadott érték növelése 

2. A foglalkoztatás bővítését és a társadalmi kohézió erősítését 
4.) A jövő iparágait és a hagyományos ágazatokat támogató rugalmas képzési rendszer 
5.) Társadalmi depresszió kezelése és felkészítés a munkára 

3. Élhető Zala megye kialakítását. 
6.) Egészséges, vonzó, emberközpontú épített- és természeti környezet 
7.) Korszerű, elérhető intézményi struktúra és szolgáltatásrendszer, egyenlőtlenségek csökkentése 
 

A gazdaságfejlesztési részprogram a Megye által megfogalmazott hosszú és középtávú célok megvalósulását, a tervbe 
vett beavatkozások minél teljesebb mértékű támogatását szorgalmazza. A gazdaságfejlesztési részprogram a 
következő műveleteket (projektcsomagokat) foglalja magába: 

1. Zalai integrált gazdaságfejlesztési projektcsomag 
2. Zalai turizmusfejlesztési projektcsomag 
3. Zalai alternatív hálózati gazdaságfejlesztési projektcsomag 
4. Zalai foglalkoztatási együttműködési projektcsomag 

 
A gazdaságfejlesztési részprogram a következő operatív célok megvalósulását támogatja: 

 a megye üzleti infrastruktúrájának minőségi javítása, az itt működő és ide telepedni kívánó vállalkozások 
számára vonzó üzleti környezet megteremtése (Zalai integrált gazdaságfejlesztési projektcsomag) 

 az ország legjelentősebb gyógyászati és rekreációs turisztikai infrastruktúrájának bővítése, a kül- és belföldi 
vendégek számára nemzetközileg is versenyképes turizmusgazdaság megteremtése (Zalai turizmusfejlesztési 
projektcsomag) 

 a falusias hagyományok, a hely- és térségspecifikus termékek és szolgáltatások gazdaságfejlesztési 
erőforrásként való felhasználása és ezzel megőrzése (Zalai alternatív hálózati gazdaságfejlesztési 
projektcsomag) 

 a gazdasági kihívásokhoz gyorsan alkalmazkodni képes munkaerő-piac keresleti oldalának megerősítése, a 
modern üzleti életben helyt állni képes munkavállalók számának gyarapítása (Zalai foglalkoztatási 
együttműködési projektcsomag) 

 
A projektcsomagokban tervezett műveletek valós társadalmi-gazdasági hatásokat eredményező megvalósításának az 
is feltétele, hogy 

 Zala megyében megerősödjenek a térségi fejlesztések generálására alkalmas, a megvalósítást támogató, 
valóban megyében gondolkodó és cselekvő fejlesztési kapacitások 

 a regionális támogatási térkép Zalát kedvezőtlenül befolyásoló szabályozásának (a vállalkozások számára 
adható támogatások 25+20 %-ban való felső korlátozása) megváltozása, a megyei valós gazdasági 
helyzetéhez való alakítása 

 az ágazati operatív programokból és a hazai forrásokból megvalósuló, központi vagy helyi szinten eldöntött 
fejlesztések érdemi hozzákapcsolása a megyei hatáskörben megvalósítandó fejlesztésekhez (pl. kiemelt 
jelentőségű közút-fejlesztések, megyei jogú városokat magában foglaló kiemelt növekedési zónák programja, 
Hévíz-Balaton Airport működésének hosszútávú biztosítása, a Balaton GINOP programja) 
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 a megyei jogú városok és a megyei önkormányzat fejlesztési tevékenységének érdemi összehangolásához  
szükséges jogszabályok létrehozása, a területfejlesztési szempontból a közös cselekvésnek akadályt képező 
lehatárolások és forrás-elkülönítések méltányos és a közjót szolgáló megszüntetése 
 

 a megye és a település közti területi szintek (járás, Leader-közösség) fejlesztési szempontból is érvényes, a 
szinergiák érvényesülését támogató egységesítése. 

 
A 6 zalai járásra készülő területi projektcsomagok a TOP 2-6. prioritásainak megvalósítását szolgálják, járásonként az 
alább meghatározott struktúrában: 

1. Zalai közösségerősítő projektcsomag 
1.1 Az aktív és egészséges élethez kapcsolódó közösségi infrastruktúra-fejlesztés a kulturális és természeti 
értékek megóvásával (járási projektcsomag) 
1.2 A települési környezet integrált és környezettudatos megújítása (járási projektcsomag) 
1.3 A helyi szerveződések elősegítése (civil szervezetek) – a civil szervezetek és a település/térség 
közintézményei, valamint a helyi lakosok közötti kapcsolat erősítése 

 

2. Zalai integrált gazdaságfejlesztési projektcsomag 
2.1 Belterületen fekvő barnamezős területek rehabilitációja (járási projektcsomag) 
2.2 Kisléptékű közlekedési fejlesztések (járási projektcsomag) 

 
3. Klímabarát komplex települési programok megvalósítása 

3.1 Kisléptékű települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések (járási projektcsomag) 
3.2 Alacsony szén-dioxid-kibocsátást célzó stratégiák támogatása (járási projektcsomag) 
3.3 Térségi és helyi léptékű energetikai potenciál kiaknázására épülő komplex fejlesztési programok (járási 
projektcsomag) 

 
4. Zalai kerékpárút-fejlesztési program 

4.2 Kisléptékű közlekedési fejlesztések - kerékpárút-fejlesztések (járási projektcsomag) 
 
5. Helyi és térségi közösségi közlekedési rendszerek kialakítása és fejlesztése 

5.1 Kisléptékű közlekedési fejlesztések (járási projektcsomag) 
 

6. Önkormányzati tulajdonú közszolgáltatások hozzáférhetőségének és minőségének fejlesztése 
6.1 Térségi és helyi léptékű energetikai potenciál kiaknázására épülő komplex fejlesztési programok (járási 
projektcsomag) 
6.2 Egészségügyi alapellátás és önkormányzati járóbeteg ellátás infrastrukturális fejlesztése 
6.3 A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 
6.4 Térségi és helyi közszolgáltatási és közigazgatási infrastruktúra-fejlesztés 
6.5 Szegénység és szegregáció által sújtott, leromlott városrészek rehabilitációja 

 
A Területi Operatív Program kedvezményezettje jellemzően a közszféra, vállalkozások támogatására csak közvetett 
módon, elsősorban a TOP 1. prioritáson keresztül nyújt lehetőséget. 
Az ágazati operatív programokban azok a megyei szinten koordinált, összefogott projektcsomagok jelennek meg, 
amelyek célkitűzésként Zala megye területfejlesztési koncepciójában, stratégiai programjában és operatív 
programjában megjelennek, de a TOP korlátozott forrásai, és/vagy célcsoport szegmentációja miatt a területi 
programból nem támogathatók. 
A zalai ágazati projektcsomagok illeszkednek az egyes operatív programok utolsó elérhető verziójú dokumentumaiban 
tervezett prioritásokhoz, intézkedésekhez, és jelenlegi struktúrájuk megfelel az egyes ágazati dokumentumok 
felosztásainak. 
Jelen részdokumentum a 2007-2013-as időszakban elnyert megyei források többszörösére javasol 
projekteket/programcsomagokat, amelyek egy részére érkeztek be a megyei felmérések során igények, de feladat, 
hogy a lehetőségek ismeretében minden releváns zalai fejlesztéshez kapcsolódjon támogatási igény. 
Az év során kialakítandó megyei területfejlesztési rendszer munkatársainak legfontosabb 2014-es feladata lesz, hogy a 
különböző ágazati OP-khez megtalálják az érintetteket, és felkészítsék őket a pályázati források lehívására. 
A lehatárolásban gondot okozhat, ha egy vállalkozás/szervezet fejlesztéseihez több ágazati programból kaphat 
támogatást, vagy a vissza nem térítendő támogatások mellett pénzügyi eszközök igénybe vétele is támogatott. 
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Az ágazati Operatív Programokhoz kapcsolódó megyei területfejlesztési részdokumentum a Zala megye számára 
elérhető 6 operatív programhoz kapcsolódóan nevesíti fejlesztési elképzeléseit: 

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program – GINOP 
Emberi Erőforrás-fejlesztési Operatív Program – EFOP 
Környezet és Energetikai Hatékonysági Operatív Program – KEHOP 
Intelligens Közlekedésfejlesztési Operatív Program – IKOP 
Vidékfejlesztési Operatív Program – VP 
Magyar Halgazdálkodási Operatív Program – MAHOP 

 

Zala megye célkitűzése, hogy az erős, versenybe szálló Zala ágazati operatív programokhoz illeszkedő területfejlesztési 
programjában nevesített források közül az ERFA, és ESZA vissza nem térítendő támogatásaiból 361 md Ft fejlesztési 
támogatást és visszatérítendő forrást (pénzügyi eszköz) kössön le a 2014-2020 közötti időszakban. 
A megye vidékfejlesztési elképzeléseinek megvalósításához EMVA és ETHA-forrásokból további 75 md Ft vissza nem 
térítendő támogatást, és visszatérítendő forrást (pénzügyi eszköz) kíván felhasználni az országos keretből. 
A megyei fejlesztési igények egyeztetést követően kiegészülnek a 2 megyei jogú város (Nagykanizsa, Zalaegerszeg) 
ágazati OP forrásigényeivel (Zalaegerszeg 112 md Ft, Nagykanizsa 46 md Ft). 
Az ágazati OP-khez kapcsolódó tervezési részdokumentum röviden bemutatja a határmenti, a transznacionális és a 
közvetlen brüsszeli támogatások formáit is, forrásallokáció nélkül. 
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Áttekintő táblázat 

Sor-szám Projektcsomag megnevezése Kapcsolódó OP és 
prioritás 

Fejlesztési csomag 
költségigénye 

millió Ft 

Kapcsolódó 
TOP 

intézkedés 
 

GINOP - Zalai integrált gazdaságfejlesztési csomag – 164 md Ft (támogatás + pénzügyi eszköz) 
 

Versenyképes zalai gazdaság – 23 md Ft 
1. Zalai üzleti, vállalkozói infrastruktúra fejlesztése GINOP 1. és GINOP 7. 12000 TOP 1. 

2. Megyei és regionális vállalkozói együttműködések fejlesztése GINOP 1. 3000 TOP 1. 

3. Zalai üzleti, vállalkozói készségek fejlesztése GINOP 1. 2000 TOP 1. 

4. Zalai vállalkozások megújuló energiafelhasználását, 
energiahatékonyságát és erőforrás-hatékonyságát javító fejlesztések 

GINOP 4. és GINOP 7. 6000 TOP 1. TOP 3. 

     

Zalai vállalkozások foglalkoztatás orientált fejlesztései – 35 md Ft 
5. Zalai munkahely-teremtést és megőrzést célzó fejlesztések GINOP 1. GINOP 5. és 

GINOP 7. 
18000 TOP 1. 

6. Munkakörülmények fejlesztése Zalában GINOP 1. és GINOP 5. 5000 TOP 1. 

7. Zalai „alkonygazdaság” fejlesztése GINOP 1. és GINOP 7. 5000 TOP 1. 

8. Zalai vállalkozások munkavállalóinak képességfejlesztése GINOP 1. és GINOP 5. 2000 TOP 1. 

9. A zalai szociális és társadalmi gazdaság fejlesztése, esélyegyenlőségi 
célcsoportok foglalkoztatását elősegítő fejlesztések 

GINOP 1. és GINOP 5. 5000 TOP 1. 
TOP 6. 

     

A zalai tudásgazdaság fejlesztése – 12 md Ft 
10. Vállalati K+F+I tevékenységek támogatása GINOP 2. és GINOP 7. 6000 TOP 1. 

11. Zalai K+F+I együttműködések és kezdeményezések GINOP 2. 4000 TOP 1. 

12. Zalai kutatóintézeti kiválóság  GINOP 2. 2000 TOP 1. 
 

Zala-NET a versenyképes IKT-szektor fejlesztéséért – 5 md Ft 
13. A zalai IKT szektor fejlesztése képzéssel és innovációs 

képességnöveléssel 
GINOP 3. és GINOP 7. 1000 TOP 1. 

14. A zalai digitális gazdaság fejlesztése GINOP 3. 1000 TOP 1. 

15. A zalai szélessávú infrastruktúra fejlesztése GINOP 3. 2000 TOP 1. 

16. Az informatikai írástudás fejlesztése  GINOP 3. 400 TOP 6. 

17. Zala-NET közháló kiépítése GINOP 3. és GINOP 7. 600 TOP 6. 
 

Zala-TOUR, a kulturális és természeti örökség turisztikai hasznosítása – 63 md Ft 
18. „Közép-Európa Gyógyászati és Rekreációs Központ” térségi komplex 

program – gyógyhelyi fejlesztések 
GINOP 6. és GINOP 7. 30000 TOP 1. 

19. „Közép-Európa Gyógyászati és Rekreációs Központ” térségi komplex 
program – Keszthelyi Helikon Kastélymúzeum integrált turisztikai 
projektcsomagja 

GINOP 6. és GINOP 7. 10000 TOP 1. 

20. „Közép-Európa Gyógyászati és Rekreációs Központ” térségi komplex 
program – Nyugat-Balaton komplex turisztikai programja (part menti 
települések) 

GINOP 6. és GINOP 7. 10000 TOP 1. 

21. Zalai gyógydesztinációk és a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése  GINOP 6. és GINOP 7. 5000 TOP 1. 

22. Zalai Ökoturisztikai Hálózatok fejlesztése a Balaton-felvidéki és az 
Őrségi Nemzeti Park bevonásával 

GINOP 6. 3000 TOP 1. 

23. Zala Kétkeréken – az Iron Courtain Trail (Vasfüggöny) EuroVELO 13 és 
a Balatoni Bringakörút összekötése 

GINOP 6. 2000 TOP 1. 

24. Zal-A-ktív turisztikai program GINOP 6. 500 TOP 1. 

25. A Szent Márton és a Mária zarándokutak zalai kapcsolódásai – 
Homokkomárom, Bucsuszentlászló fejlesztésével 

GINOP 6. 500 TOP 1. 

26. Zalai Borút program (TOP 1-ből megvalósításra nem kerülő elemek és 
ütemek) 

GINOP 6. és VP 6 500 TOP 1. 

27. Zalai Ifjúsági és Szociális Turizmusfejlesztési program (TOP-ból 
megvalósításra nem kerülő elemek és ütemek) 

GINOP 6. és VP 6 500 TOP 1. 

28. Zalai szállodák szolgáltatásainak minőségi fejlesztése GINOP 7. 500 TOP 1. 

29. Zalai Termál Kisvilág program (TOP-ból megvalósításra nem kerülő 
elemek és ütemek) 

GINOP 6. és VP 6 500 TOP 1. 

     

Foglalkoztatási szint növelése, munkaerő-piaci esélyegyenlőség – 26 md Ft 
30. Munkaerő-piaci belépés segítése a munkaügyi hálózatra építve GINOP 5. 18000 TOP 6. 

31. Befogadó munkaerő-piac és a zalai szociális gazdaság fejlesztése GINOP 5. EFOP 2. 3000 TOP 6. 

32. A zalai szak- és felnőttképzési hálózat fejlesztése GINOP 5. 5000 TOP 6. 

 

KEHOP – Zalai integrált környezetfejlesztési csomag – 63 md Ft 
 

Zalai klímavédelmi program – 10 md Ft 
33. Felszíni vízkészletek megőrzésének zalai programja KEHOP 1. 10000 n.r. 
     

Zalai települések vízellátási, szennyvíz elvezetési programja – 22 md Ft 
34. A zalai víziközmű szolgáltatások fejlesztése KEHOP 2. 12000 TOP 2. 
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Sor-szám Projektcsomag megnevezése Kapcsolódó OP és 
prioritás 

Fejlesztési csomag 
költségigénye 

millió Ft 

Kapcsolódó 
TOP 

intézkedés 
35. 2000 LE feletti települések szennyvízrendszereinek korszerűsítése, 

kiépítése 
KEHOP 2. 10000 TOP 2. 

     

Zalai települések hulladékgazdálkodási rendszereinek fejlesztése – 10 md Ft 
36. Hulladékkezelési rendszerek fejlesztése, elkülönített gyűjtési és 

szállítási rendszerek fejlesztése  
KEHOP 3. 10000 TOP 2. 

     

Élő Zala – természetvédelmi és élővilág védelmi fejlesztések Zalában – 5 md Ft 
37. Védett természeti értékek és területek állapotának javítása  KEHOP 4. 3500 n.r. 

38. Zalai NATURA 2000 területek ismertségének növelése KEHOP 4. 1500 n.r. 
     

Energiahatékonyság megyei programja – 16 md Ft 
39. Megújuló energiaforrások felhasználásának növelési programja  KEHOP 5. és KEHOP 6. 8000 TOP 3. 

40. Energiahatékonyság, energia-megtakarítás megyei programja KEHOP 5. és KEHOP 6. 6000 TOP 3. 

41. Energiahatékonysághoz kapcsolódó szemléletformálási programok 
indítása  

KEHOP 5. 2000 TOP 6. 

     

EFOP – Zalai emberi erőforrás fejlesztési programcsomag – 60 md Ft 
 

A társadalmi befogadás rendszerének zalai fejlesztési programcsomagja – 28 md Ft 
42. A zalai egészségügyi rendszer infrastrukturális fejlesztése EFOP 2. 8000 TOP 4. 

43. A zalai szociális és gyermekvédelmi rendszer infrastrukturális 
fejlesztése 

EFOP 2. 5000 TOP 4. 

44. A mélyszegénységben élők, romák felzárkózását segítő zalai 
infrastrukturális beruházások 

EFOP 2. 3000 TOP 4. 

45. Közösségi terek és szolgáltatások zalai fejlesztési programja EFOP 2. és VP 6. 2000 TOP 5. 

46. Munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetűek 
foglalkoztathatóságának javítása Zalában 

EFOP 1. 2000 TOP 6. 

47. Zalai közösségi és önkéntes programok fenntartása, újak indítása EFOP 1. 2000 TOP 6. 

48. Zalai hátrányos helyzetű emberek integrációjának erősítése EFOP 1. 2000 TOP 6. 

49. Zalai gyerekek és fiatalok képességeinek kibontakoztatása EFOP 1. 2000 TOP 6. 

50. Az egészségtudatosság fejlesztése, az egészségfejlesztés zalai 
programja 

EFOP 1. 2000 TOP 6. 

     

Beruházás az oktatásba – a zalai tudástőke fejlesztése – 32 md Ft 
51. A zalai közoktatási rendszer beruházási programja, kiemelt fókusszal 

az aprófalvas településhálózatra 
EFOP 4. 8000 TOP 4. 

52. A zalai felsőoktatás fejlesztésének beruházási programja EFOP 4. 6000 TOP 4. 

53. Aktív és egészséges élethez kapcsolódó közösségi (sport) 
infrastruktúra-fejlesztése Zala megyében 

EFOP 4. 6000 TOP 4. 

54. A zalai minőségi közoktatás fejlesztés ESZA programja EFOP 3. 4000 TOP 4. 

55. A nem formális és informális tanulási formák elterjesztésének megyei 
programja 

EFOP 3. 2000 TOP 4. 

56. A zalai felsőoktatás fejlesztési programja EFOP 3 6000 TOP 6. 
     

IKOP – Zalai integrált közlekedésfejlesztési programcsomag – 80 md Ft 
57. A nemzetközi közúti elérhetőség feltételeinek javítása - zalai 

útszakaszok + Regionális közúti elérhetőség és közlekedésbiztonság 
javítása - zalai útszakaszok 

IKOP 1. 
IKOP 3. 

30000 
20000 

TOP 3. 

58. A nemzetközi vasúti elérhetőség feltételeinek javítása - zalai 
útszakaszok 

IKOP 2. és IKOP 4. 30000 TOP 3. 

59. Fenntartható városi közlekedésfejlesztések IKOP 5. később kerül 
nevesítésre 

 

     

MAHOP – Zalai halgazdálkodási programcsomag – 5 md Ft 
60. A zalai élővizekre (Balaton) alapozott fenntartható halászat MAHOP 1. 2000 TOP 6. 

61. A zalai mesterséges vizekre, akvakultúrára alapozott versenyképes 
halászat 

MAHOP 2. 3000 TOP 6. 

     

VP – Zalai vidékfejlesztési programcsomag – 70 md Ft 
62. A zalai agrárium kutatási, képzési és szaktanácsadási programja VP 1. 3000 TOP 6. 

63. Versenyképes zalai agrárgazdaság VP 2. 25000 TOP 1. 

64. Zalai élelmiszerlánc szervezése VP 3. 5000 TOP 1. 

65. Agrár-környezetgazdálkodás zalai programja VP 4. 18000 TOP 1. 

66. A zalai agrárgazdaság energetikai programja VP 5. 6000 TOP 1. 

67. Zala vidéki térségeinek fejlesztése VP 6. 9000 TOP 1-6. 

68. Közösségvezérelt helyi kezdeményezések zalai programja VP 6. 4000 TOP 1-6. 
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A projektcsomagok részletező bemutatása 

GINOP - Zalai integrált gazdaságfejlesztési csomag 

Versenyképes zalai gazdaság 

I. Az ágazati OP-ba megfogalmazott projekt(csomag) megnevezése  
Kérjük, jelölje meg az OP-t, és a finanszírozó alapot! 

Projektcsomag neve: Versenyképes zalai gazdaság – Zalai üzleti, vállalkozói infrastruktúra fejlesztése 
Kapcsolódó OP és prioritás: GINOP 1. és GINOP 7. 

II. Projekt(csomag) célja  
(A beavatkozás 1-2 fontosabb célját szükséges meghatározni, amelyekhez később mérhető indikátorok, 
mérőszámok is kapcsolhatók – max. 5 bulletpont) 

 A zalai üzleti, vállalkozói infrastruktúra fejlesztése keretében cél a vállalkozások számára biztosított fejlett 
üzleti infrastruktúra és ahhoz kapcsolódó fejlett üzleti szolgáltatások megteremtése és minőségének 
fejlesztése. Ezen üzleti infrastruktúrák (pl. inkubátorházak, ipari, tudományos és technológiai parkok, ipari 
területek, valamint logisztikai központok) és az általuk nyújtott fejlett üzleti szolgáltatások megfelelő alapot 
biztosítanak a zalai vállalkozások, kiemelten a kkv-k elindításához, stabil működéséhez és továbbfejlődéséhez. 
Önkormányzatok és az önkormányzati többségi tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek üzleti, vállalkozói 
infrastruktúra fejlesztései a TOP-ban kerülnek támogatásra. 

 A projektcsomag célja a gazdaságfejlesztési részprogramban beazonosított 4 zalai területegységhez (É, D, K és 
Nyugat-Zala) kapcsolódva a vállalkozások differenciált fejlesztése, ezen belül a kiemelt ágazatokba, és 
célcsoportokba tartozó vállalkozások fejlett kapacitásainak megteremtése és bővítése, amely elősegíti ezen 
vállalkozások piacokon való megjelenését, piacainak megtartását és további terjeszkedését. 

 Konkrét cél a nagyobb léptékű beruházások támogatása, nemzetközi szintű ipari és logisztikai bázisok 
fejlesztése (pl. Sármellék, Rédics), ipari üzemek létesítése és bővítése (pl. Creaton Lenti, Hoffmann-Carbon 
Csesztreg, Zalaszentiván-Zalaegerszeg, Impulzusrégió Dél-Zala), a kapcsolódó üzleti infrastruktúra alkalmassá 
tétele ipari és szolgáltató szervezetek megtelepedésére.  

 A beavatkozás további célja a Balaton nyugati medencéjében („Közép-Európa Gyógyászati és Rekreációs 
Központ”) a turizmusgazdaság növekedését támogató infrastruktúra kialakítása, illetve a szlovén határ 
környezetében a koper-i kikötő kapacitásaira építő átrakó állomás létesítése. 

III. Projekt(csomag) rövid tartalma  
(Felsorolásszerűen azon tartalmi elemek, amelyek a projekt(csomag) későbbi támogatási elemeit fogják képezni, 
és amelyekre EU támogatás fordítható: beruházások, szolgáltatási elemek stb. - max. 8 sor) 

 kiemelt zalai iparterületeken a vállalkozói kapacitások fejlesztése, új inkubátorok, üzemcsarnokok létesítése, a 
meglévő inkubátorok bővítése, szolgáltatásfejlesztése 

 logisztikai kapacitások fejlesztése, kapcsolódó közlekedési fejlesztések, légiforgalmi fejlesztések 

 vállalkozások technológiai fejlesztése, minőségfejlesztés 

IV. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei 
(kerüljön külön kiemelésre az a fő kedvezményezett, amely a fejlesztés megvalósítója lesz) Max 5 bulletpont. 

 Vállalkozások és a számukra üzleti infrastruktúrát és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtó szervezetek 
(pl. inkubátorházakat, ipari, illetve tudományos és technológiai parkokat, valamint logisztikai központokat 
működtető szervezetek). 

V. Projekt(csomag) becsült költségvetése (millió Ft) 

12000 

VI. Projekt(csomag) kapcsolódása a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési részdokumentumban tervezett TOP 
intézkedésekhez 

1. Zalai integrált gazdaságfejlesztési projektcsomag 

VII. Projekt(csomag) – beérkező fejlesztési javaslatok, igények 

Később kerül részletezésre. 
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I. Az ágazati OP-ba megfogalmazott projekt(csomag) megnevezése  
Kérjük, jelölje meg az OP-t, és a finanszírozó alapot! 

Projektcsomag neve: Versenyképes zalai gazdaság – Megyei és regionális vállalkozói együttműködések 
fejlesztése 
Kapcsolódó OP és prioritás: GINOP 1. 

II. Projekt(csomag) célja  
(A beavatkozás 1-2 fontosabb célját szükséges meghatározni, amelyekhez később mérhető indikátorok, 
mérőszámok is kapcsolhatók – max. 5 bulletpont) 

 A zalai vállalkozói együttműködések ösztönzése keretében Zala megye támogatni kívánja a megye és a régió 
már meglévő hazai és határon átnyúló klasztereit, beszállítói hálózatait, turisztikai desztináció menedzsment 
szervezeteit, egyéb vállalati együttműködések kialakulását és továbbfejlődését.  

 A klaszterek esetében cél a már meglévő klaszterek továbbfejlődése, a már működő Pannon Fa és Bútoripari 
Akkreditált Innovációs Klaszter (AIK) mellett új AIK-k kialakítása, e klaszterek bekapcsolása határon átnyúló 
hálózatok munkájába. 

 Kiemelten fontos a megye számára a Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ fejlesztése, erre épített új 
beszállítói hálózatok kialakítása, valamint egyéb vállalati együttműködések és együttműködési hálózatok 
ösztönzése, melynek eredményeként javul a hazai kkv szektor és a külpiaci potenciállal rendelkező 
vállalkozások közötti együttműködés.  

 Zala egyik kitörési pontja a turizmusgazdasághoz kapcsolódik, ezért cél a meglévő TDM szervezetek 
továbbfejlesztése, új desztináció-menedzsment szervezetek alakítása, a megyei turizmusfejlesztési 
programban kitűzött „Zala” brand építése, a turisztikai szolgáltatók hálózatba szervezése, kapcsolódás a 
nemzeti turisztikai és keresletösztönző program célkitűzéseihez. 

III. Projekt(csomag) rövid tartalma  
(Felsorolásszerűen azon tartalmi elemek, amelyek a projekt(csomag) későbbi támogatási elemeit fogják képezni, 
és amelyekre EU támogatás fordítható: beruházások, szolgáltatási elemek stb. - max. 8 sor) 

 kiemelt zalai gazdasági ágazatokban a vállalkozói kapacitások fejlesztése, hálózatépítés, 

 klaszterekben, hálózatokban együttdolgozó vállalkozások összehangolt fejlesztése,  

 piacra jutás feltételeinek támogatása, 

 közös minőségfejlesztés, 

 PR, image építése, tanulmányutak, stb. 

IV. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei 
(kerüljön külön kiemelésre az a fő kedvezményezett, amely a fejlesztés megvalósítója lesz) Max 5 bulletpont. 

 Megyei és regionális TDM-ekben, klaszterekben, beszállítói hálózatokban, valamint vállalati 
együttműködésekben és együttműködési hálózatokban résztvevő, valamint az azok működtetését és 
fejlesztését végző szervezetek. 

V. Projekt(csomag) becsült költségvetése (millió Ft) 

3000 

VI. Projekt(csomag) kapcsolódása a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési részdokumentumban tervezett TOP 
intézkedésekhez 

1. Zalai integrált gazdaságfejlesztési projektcsomag 
2. Zalai turizmusfejlesztési projektcsomag 
3. Zalai alternatív hálózati gazdaságfejlesztési projektcsomag 
4. Zalai foglalkoztatási együttműködési projektcsomag 

VII. Projekt(csomag) – beérkező fejlesztési javaslatok, igények 

 Később kerül részletezésre. 

 

I. Az ágazati OP-ba megfogalmazott projekt(csomag) megnevezése  
Kérjük, jelölje meg az OP-t, és a finanszírozó alapot! 

Projektcsomag neve: Versenyképes zalai gazdaság – Zalai üzleti, vállalkozói készségek fejlesztése 
Kapcsolódó OP és prioritás: GINOP 1. GINOP 5. 

II. Projekt(csomag) célja  
(A beavatkozás 1-2 fontosabb célját szükséges meghatározni, amelyekhez később mérhető indikátorok, 
mérőszámok is kapcsolhatók – max. 5 bulletpont) 

 Zala megye gazdaságfejlesztésének kulcsa, hogy felkészült, a változásokra jól reagáló vállalkozásai legyenek. 
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 Az intézkedés célja az üzleti, vállalkozói készségek fejlesztése a vállalkozások versenyképességének, 
hatékonyságának és sikerességének javítása érdekében. 

 Kiemelt cél az alapvető vállalkozói és üzleti ismeretek fejlesztése, a kkv vezetők általános és specifikus 
menedzsment ismereteinek, készségeinek fejlesztése, valamint a vállalkozói tapasztalatszerzés elősegítése.  

III. Projekt(csomag) rövid tartalma  
(Felsorolásszerűen azon tartalmi elemek, amelyek a projekt(csomag) későbbi támogatási elemeit fogják képezni, 
és amelyekre EU támogatás fordítható: beruházások, szolgáltatási elemek stb. - max. 8 sor) 

 képzések, tanácsadás, mentorálás, tapasztalatszerzési lehetőség biztosítása a vállalkozások számára 

 vállalkozásfejlesztési szolgáltatásokkal, fenntartható üzleti modellek kialakításának támogatásával a kezdő 
vállalkozások segítése az elindulásban 

 A programok (pl. vállalkozói képesség-portfólió megszerzése, vállalkozásindítás ösztönzése) végrehajtása 
egyetemek, vállalkozás-fejlesztéssel foglalkozó szervezetek, valamint tapasztalattal rendelkező piaci szereplők 
bevonásával történik. 

IV. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei 
(kerüljön külön kiemelésre az a fő kedvezményezett, amely a fejlesztés megvalósítója lesz) Max 5 bulletpont. 

 kkv-k vezetői 

 közvetett kedvezményezett: Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 

V. Projekt(csomag) becsült költségvetése (millió Ft) 

2000 

VI. Projekt(csomag) kapcsolódása a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési részdokumentumban tervezett TOP 
intézkedésekhez 

1. Zalai integrált gazdaságfejlesztési projektcsomag 
2. Zalai turizmusfejlesztési projektcsomag 
3. Zalai alternatív hálózati gazdaságfejlesztési projektcsomag 
4. Zalai foglalkoztatási együttműködési projektcsomag 

VII. Projekt(csomag) – beérkező fejlesztési javaslatok, igények 

Később kerül részletezésre. 

 

I. Az ágazati OP-ba megfogalmazott projekt(csomag) megnevezése  
Kérjük, jelölje meg az OP-t, és a finanszírozó alapot! 

Projektcsomag neve: Versenyképes zalai gazdaság – Zalai vállalkozások megújuló energiafelhasználását, 
energiahatékonyságát és erőforrás-hatékonyságát javító fejlesztések 
Kapcsolódó OP és prioritás: GINOP 4, GINOP 7, alternatív gazdaság esetén VP5 is. 

II. Projekt(csomag) célja  
(A beavatkozás 1-2 fontosabb célját szükséges meghatározni, amelyekhez később mérhető indikátorok, 
mérőszámok is kapcsolhatók – max. 5 bulletpont) 

 Zala megye megújuló energiaforrás-felhasználása meglévő energiapotenciáljához, adottságaihoz képest 
(biomassza, geotermikus energia, stb) elmarad az EU átlagtól, magas energiaintenzitás jellemzi, ezért 
szükséges a megújuló energia felhasználás és energiahatékonyság növelése a gazdasági szektorban is. 

 Jelen intézkedésben cél a zalai gazdasági szektor (kiemelten kkv-k) energiahatékonyságának javítása. 

 További cél a hulladék anyagában történő és energetikai hasznosításának elősegítése, a hulladékból származó 
másodnyersanyagoknak és termékeknek egyre nagyobb mértékű piaci megjelenítése, valamint nyers- és 
alapanyagként történő felhasználása, a hulladékégetéskor felszabaduló energia költséghatékony hasznosítása 

 Az energia- és erőforrás-hatékonyságot célzó fejlesztéseket javasolt egyéb vállalkozásfejlesztési programokkal 
összekapcsolni. 

III. Projekt(csomag) rövid tartalma  
(Felsorolásszerűen azon tartalmi elemek, amelyek a projekt(csomag) későbbi támogatási elemeit fogják képezni, 
és amelyekre EU támogatás fordítható: beruházások, szolgáltatási elemek stb. - max. 8 sor) 

 biomassza és a geotermikus energia hasznosításának ösztönzése 

 víz-, nap-, szélenergia hasznosítása 

 vállalkozások épület-energetikai korszerűsítései és új energia-hatékony épületek építése 

 hulladékhasznosítás 

IV. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei 
(kerüljön külön kiemelésre az a fő kedvezményezett, amely a fejlesztés megvalósítója lesz) Max 5 bulletpont. 
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 kkv-k, gazdasági szervezetek 

V. Projekt(csomag) becsült költségvetése (millió Ft) 

6000 

VI. Projekt(csomag) kapcsolódása a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési részdokumentumban tervezett TOP 
intézkedésekhez 

1. Zalai integrált gazdaságfejlesztési projektcsomag 1. – megyei fejlesztések 
2. Zalai turizmusfejlesztési projektcsomag 
3. Zalai alternatív hálózati gazdaságfejlesztési projektcsomag 
4. Zalai foglalkoztatási együttműködési projektcsomag 

VII. Projekt(csomag) – beérkező fejlesztési javaslatok, igények 

Később kerül részletezésre. 

 

Zalai vállalkozások foglalkoztatás orientált fejlesztései 

I. Az ágazati OP-ba megfogalmazott projekt(csomag) megnevezése  
Kérjük, jelölje meg az OP-t, és a finanszírozó alapot! 

Projektcsomag neve: Zalai vállalkozások foglalkoztatás orientált fejlesztései - Zalai munkahely-teremtést és 
megőrzést célzó fejlesztések 
Kapcsolódó OP és prioritás: GINOP 1, GINOP 5, GINOP 7 

II. Projekt(csomag) célja  
(A beavatkozás 1-2 fontosabb célját szükséges meghatározni, amelyekhez később mérhető indikátorok, 
mérőszámok is kapcsolhatók – max. 5 bulletpont) 

 Az intézkedés célja a zalai vállalkozások munkahelyteremtést- és megőrzést célzó komplex fejlesztéseinek 
támogatása mind az induló, mind a már működő vállalkozások tekintetében. 

 A kkv-k mellett cél a jelentős foglalkoztatás-bővülést eredményező fejlesztések (pl. szolgáltató központok, új 
gyáregységek) esetében kkv-nak nem minősülő vállalkozásokat is támogatni. 

 A versenyszférában cél a foglalkoztatási szint javítása az Európa 2020 Stratégiával összhangban 

 A projektcsomag célja a járműipari kiemelt növekedési zóna gazdaságfejlesztési programja keretében (érintett 
település Nagykanizsa, Zalaegerszeg) területi és innovációs gazdaságfejlesztési programok indítása. 

III. Projekt(csomag) rövid tartalma  
(Felsorolásszerűen azon tartalmi elemek, amelyek a projekt(csomag) későbbi támogatási elemeit fogják képezni, 
és amelyekre EU támogatás fordítható: beruházások, szolgáltatási elemek stb. - max. 8 sor) 

 a különböző életciklusú vállalkozások munkahely-teremtést és megtartást érintő beruházási programjai 
(építés, eszközfejlesztés) vissza nem térítendő, és pénzügyi eszközök felhasználásával, ezek kombinációja 

 integrált hálózati fejlesztési programok támogatása a járműipari kiemelt növekedési zónában 

 vállalkozások minőségirányítási rendszereinek fejlesztése, vállalati infrastruktúra fejlesztés 

 a foglalkoztatás bővítését célzó ESZA források segítségével új munkahelyek létrehozása, meglévők megtartása 

IV. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei 
(kerüljön külön kiemelésre az a fő kedvezményezett, amely a fejlesztés megvalósítója lesz) Max 5 bulletpont. 

 kkv-k, egyéb gazdasági szervezetek és ezek hálózatai 

V. Projekt(csomag) becsült költségvetése (millió Ft) 

18000 

VI. Projekt(csomag) kapcsolódása a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési részdokumentumban tervezett TOP 
intézkedésekhez 

1. Zalai integrált gazdaságfejlesztési projektcsomag 
2. Zalai turizmusfejlesztési projektcsomag 

3. Zalai alternatív hálózati gazdaságfejlesztési projektcsomag 
4. Zalai foglalkoztatási együttműködési projektcsomag 

VII. Projekt(csomag) – beérkező fejlesztési javaslatok, igények 

Később kerül részletezésre. 

 

I. Az ágazati OP-ba megfogalmazott projekt(csomag) megnevezése  
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Kérjük, jelölje meg az OP-t, és a finanszírozó alapot! 

Projektcsomag neve: Zalai vállalkozások foglalkoztatás orientált fejlesztései – Munkakörülmények fejlesztése 
Zalában 
Kapcsolódó OP és prioritás: GINOP 1, GINOP 5, GINOP 7 

II. Projekt(csomag) célja  
(A beavatkozás 1-2 fontosabb célját szükséges meghatározni, amelyekhez később mérhető indikátorok, 
mérőszámok is kapcsolhatók – max. 5 bulletpont) 

 Az intézkedés célja a zalai vállalkozásoknál az atipikus és családbarát foglalkoztatási formák alkalmazását 
elősegítő fejlesztések támogatása. 

 Az intézkedés célja a munkaerő-mobilitás javítását célzó fejlesztések támogatása, különösen az aprófalvas 
zalai településhálózatra fókuszálva. 

 Az ERFA forrásokhoz kapcsolódó ESZA-típusú támogatásokkal cél a rugalmas foglalkoztatási formák 
elterjesztése, olyan munkavállalói csoportoknak foglalkoztatási lehetőség biztosítása, akiknek a hagyományos 
foglalkoztatási keretek között nem lenne lehetőségük munkába állni. A rugalmasság fontos eleme a munka és 
magánélet összeegyeztetésének segítése, a családbarát munkahelyi gyakorlatok elterjesztése. 

III. Projekt(csomag) rövid tartalma  
(Felsorolásszerűen azon tartalmi elemek, amelyek a projekt(csomag) későbbi támogatási elemeit fogják képezni, 
és amelyekre EU támogatás fordítható: beruházások, szolgáltatási elemek stb. - max. 8 sor) 

 távmunka, részmunka-idős, illetve alkalmi munkavállalás, bedolgozók, munkaerő-kölcsönzés, valamint 
vállalati gyermekfelügyelet infrastrukturális hátterének biztosítása 

 munkavállalók utazási, szállítási, illetve lakhatási feltételeit javító eszköz- és infrastrukturális beruházások 

 a foglalkoztatás bővítését célzó ESZA források segítségével új atipikus és családbarát munkahelyek 
létrehozása, meglévők megtartása 

IV. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei 
(kerüljön külön kiemelésre az a fő kedvezményezett, amely a fejlesztés megvalósítója lesz) Max 5 bulletpont. 

 kkv-k, egyéb gazdasági szervezetek 

 foglalkoztatásba, képzésbe kerülők 

V. Projekt(csomag) becsült költségvetése (millió Ft) 

5000 

VI. Projekt(csomag) kapcsolódása a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési részdokumentumban tervezett TOP 
intézkedésekhez 

1. Zalai integrált gazdaságfejlesztési projektcsomag 
2. Zalai turizmusfejlesztési projektcsomag 

3. Zalai alternatív hálózati gazdaságfejlesztési projektcsomag 
4. Zalai foglalkoztatási együttműködési projektcsomag 

VII. Projekt(csomag) – beérkező fejlesztési javaslatok, igények 

Később kerül részletezésre. 

 

I. Az ágazati OP-ba megfogalmazott projekt(csomag) megnevezése  
Kérjük, jelölje meg az OP-t, és a finanszírozó alapot! 

Projektcsomag neve: Zalai vállalkozások foglalkoztatás orientált fejlesztései – Zalai „alkonygazdaság” 
fejlesztése 
Kapcsolódó OP és prioritás: GINOP 1, GINOP 6 

II. Projekt(csomag) célja  
(A beavatkozás 1-2 fontosabb célját szükséges meghatározni, amelyekhez később mérhető indikátorok, 
mérőszámok is kapcsolhatók – max. 5 bulletpont) 

 Az intézkedés célja a zalai adottságokra építve nagy foglalkoztatás-igényű, az időseket ellátó alkonygazdaság 
infrastrukturális feltételeinek megteremtése és a szolgáltatásstruktúra kiépítése 

III. Projekt(csomag) rövid tartalma  
(Felsorolásszerűen azon tartalmi elemek, amelyek a projekt(csomag) későbbi támogatási elemeit fogják képezni, 
és amelyekre EU támogatás fordítható: beruházások, szolgáltatási elemek stb. - max. 8 sor) 

 Az alkonygazdaság céljaira felhasználható épületek átalakítása, új létesítmények építése, berendezése 

 Ellátó személyzet képzése, foglalkoztatása 

IV. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei 
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(kerüljön külön kiemelésre az a fő kedvezményezett, amely a fejlesztés megvalósítója lesz) Max 5 bulletpont. 

 kkv-k, egyéb gazdasági szervezetek 

V. Projekt(csomag) becsült költségvetése (millió Ft) 

5000 

VI. Projekt(csomag) kapcsolódása a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési részdokumentumban tervezett TOP 
intézkedésekhez 

1. Zalai integrált gazdaságfejlesztési projektcsomag 
3. Zalai alternatív hálózati gazdaságfejlesztési projektcsomag 
4. Zalai foglalkoztatási együttműködési projektcsomag 

VII. Projekt(csomag) – beérkező fejlesztési javaslatok, igények 

Később kerül részletezésre. 

 

I. Az ágazati OP-ba megfogalmazott projekt(csomag) megnevezése  
Kérjük, jelölje meg az OP-t, és a finanszírozó alapot! 

Projektcsomag neve: Zalai vállalkozások foglalkoztatás orientált fejlesztései – Zalai vállalkozások 
munkavállalóinak képességfejlesztése 
Kapcsolódó OP és prioritás: GINOP 1, GINOP 5 

II. Projekt(csomag) célja  
(A beavatkozás 1-2 fontosabb célját szükséges meghatározni, amelyekhez később mérhető indikátorok, 
mérőszámok is kapcsolhatók – max. 5 bulletpont) 

 Az intézkedés célja a zalai vállalkozások meglévő munkavállalóinak képességfejlesztése szakmai illetve 
általános munkahelyi képzések támogatása révén. 

 Az intézkedés hozzájárul az alkalmazkodóképesség fejlesztéséhez, a versenyképesség javításához, ezáltal 
megtérülő befektetéssé válhat az üzleti szereplők számára. Munkavállalói szempontból a képzésben való 
részvétel biztosítja az egyén készségeinek és szaktudásának, frissen tartását, ezzel növelve újbóli 
elhelyezkedési esélyeit esetleges krízis, vagy munkahelyváltás esetén. 

 Az intézkedés másik célja gyakornoki helyek infrastrukturális kialakítása. A támogatások elsősorban a 
gyakornoki képzéshez közvetlenül szükséges termelési kapacitások fejlesztéséhez, részben pedig vállalati 
tanműhely kapacitások bővítéséhez kapcsolódó fejlesztésekhez járulnak hozzá. 

 A programcsomag célja ezen túl a gyakornoki rendszer elterjesztése. 

III. Projekt(csomag) rövid tartalma  
(Felsorolásszerűen azon tartalmi elemek, amelyek a projekt(csomag) későbbi támogatási elemeit fogják képezni, 
és amelyekre EU támogatás fordítható: beruházások, szolgáltatási elemek stb. - max. 8 sor) 

 szakmai illetve általános munkahelyi képzések  

 gyakornoki helyek infrastrukturális kialakítása  

 gyakornokok foglalkoztatása ESZA források segítségével 

IV. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei 
(kerüljön külön kiemelésre az a fő kedvezményezett, amely a fejlesztés megvalósítója lesz) Max 5 bulletpont. 

 a vállalati képzéseket megvalósító munkáltatók 

 a vállalati képzésekben résztvevő munkavállalók 

 duális képzésben résztvevő vállalatok és gyakornokok 

V. Projekt(csomag) becsült költségvetése (millió Ft) 

2000 

VI. Projekt(csomag) kapcsolódása a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési részdokumentumban tervezett TOP 
intézkedésekhez 

1. Zalai integrált gazdaságfejlesztési projektcsomag 
2. Zalai turizmusfejlesztési projektcsomag 
3. Zalai alternatív hálózati gazdaságfejlesztési projektcsomag 
4. Zalai foglalkoztatási együttműködési projektcsomag 

VII. Projekt(csomag) – beérkező fejlesztési javaslatok, igények 

Később kerül részletezésre. 

 

I. Az ágazati OP-ba megfogalmazott projekt(csomag) megnevezése  
Kérjük, jelölje meg az OP-t, és a finanszírozó alapot! 
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Projektcsomag neve: Zalai vállalkozások foglalkoztatás orientált fejlesztései – A zalai szociális és társadalmi 
gazdaság fejlesztése, esélyegyenlőségi célcsoportok foglalkoztatását elősegítő fejlesztések 
Kapcsolódó OP és prioritás: GINOP 1, GINOP 5, EFOP 1, EFOP 2. 

II. Projekt(csomag) célja  
(A beavatkozás 1-2 fontosabb célját szükséges meghatározni, amelyekhez később mérhető indikátorok, 
mérőszámok is kapcsolhatók – max. 5 bulletpont) 

 A projektcsomag a zalai szociális gazdaság, valamint az esélyegyenlőségi célcsoportok foglalkoztatásának 
segítését célozza ERFA, illetve ESZA források integrálásával. 

 Cél az elsődleges munkaerő-piacon működő zalai vállalkozások esélyegyenlőségi célcsoportjainak (fiatalok, 
nők, egyéb hátrányos helyzetűek) foglalkoztatását elősegítő infrastrukturális beruházások támogatása. Az 
esélyegyenlőségi célcsoportok vállalkozásindítását, illetve foglalkoztatását/alkalmazását szintén célul tűzi ki a 
programcsomag. 

 A zalai társadalmi célú vállalkozások fejlesztésével cél a társadalmi gazdaságban meglévő rejtett erőtartalékok 
kiaknázása, olyan speciális, a megye adottságaira építő, induló és már működő társadalmi célú vállalkozásokat 
célzó támogatáscsomagok kialakítása, amelyek segítségével a vállalkozások képesek lesznek gazdasági 
önfenntartásra, illetve a társadalmi célú tevékenységük bővítésére (infrastruktúra, eszközfejlesztés, 
foglalkoztatási támogatások). 

 A zalai szociális gazdaság fejlesztésének célja a meglévő és újonnan alakuló, gazdasági önfenntartásra 
jellemzően célcsoportja miatt nem képes társadalmi vállalkozások támogatása. A kedvezményezettek körét 
elsősorban szociális szövetkezetek jelentik, amelyek fő feladata a hátrányos helyzetű foglalkoztatás 
feltételeinek megteremtése, híd a közfoglalkoztatás és a versenyszféra között. A beavatkozások célja a 
hátrányos helyzetű foglalkoztatás hosszú távú pénzügyi fenntarthatóságának biztosítása.  

 A zalai szociális vállalatok és védett szervezetek támogatásának célja, hogy olyan védett munkahelyek 
létesüljenek, amelyek biztosítják a megváltozott munkaképességűek komplex foglalkozási rehabilitációját, 
kapcsolódva egy nemzeti szintű akkreditált foglalkoztató hálózathoz. 

III. Projekt(csomag) rövid tartalma  
(Felsorolásszerűen azon tartalmi elemek, amelyek a projekt(csomag) későbbi támogatási elemeit fogják képezni, 
és amelyekre EU támogatás fordítható: beruházások, szolgáltatási elemek stb. - max. 8 sor) 

 infrastrukturális beruházások az esélyegyenlőségi célcsoportokat foglalkoztató versenypiaci és szociális 
szférában (építés, felújítás, eszközberuházás) 

 védett szervezetek esetében teljes fizikai akadálymentesítés és egyéb, a célcsoport rehabilitációjához és 
foglalkoztatásához szükséges infrastrukturális beavatkozás, speciális eszközök beszerzése 

 foglalkoztatást segítő támogatások 

 képzések, átképzések, felzárkóztató programok 

 munkaerő-piaci szolgáltatások (pl. egyéni helyzet és szükségletfelmérés, mentorálás, stb). 

IV. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei 
(kerüljön külön kiemelésre az a fő kedvezményezett, amely a fejlesztés megvalósítója lesz) Max 5 bulletpont. 

 esélyegyenlőségi célcsoportokat foglalkoztató versenypiaci vállalkozások, kiemelten kkv-k 

 társadalmi célú vállalkozások, szociális szövetkezetek, szociális vállalatok, védett szervezetek 

 hátrányos helyzetű munkavállalók 

V. Projekt(csomag) becsült költségvetése (millió Ft) 

5000 

VI. Projekt(csomag) kapcsolódása a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési részdokumentumban tervezett TOP 
intézkedésekhez 

1. Zalai integrált gazdaságfejlesztési projektcsomag 
2. Zalai turizmusfejlesztési projektcsomag 

3. Zalai alternatív hálózati gazdaságfejlesztési projektcsomag 
4. Zalai foglalkoztatási együttműködési projektcsomag 

VII. Projekt(csomag) – beérkező fejlesztési javaslatok, igények 

Később kerül részletezésre. 
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A zalai tudásgazdaság fejlesztése 
I. Az ágazati OP-ba megfogalmazott projekt(csomag) megnevezése  
Kérjük, jelölje meg az OP-t, és a finanszírozó alapot! 

Projektcsomag neve: A zalai tudásgazdaság fejlesztése – Vállalati K+F+I tevékenységek támogatása 
Kapcsolódó OP és prioritás: GINOP 2, GINOP 7, VP1 

II. Projekt(csomag) célja  
(A beavatkozás 1-2 fontosabb célját szükséges meghatározni, amelyekhez később mérhető indikátorok, 
mérőszámok is kapcsolhatók – max. 5 bulletpont) 

 A Nyugat-Dunántúl, és Zala megye K+F-hez kapcsolódó mutatói mindenben elmaradnak az országos, és 
különösen az európai átlagtól, ezért kiemelten fontos cél a 2014-2020 időszakban a K+F+I tevékenységek 
támogatása, összhangban az EFOP K+F intézkedéseivel. 

 A zalai vállalatok versenyképességének erősítése szempontjából kiemelten fontos az innovatív vállalkozások 
támogatása az innovációs lánc különböző szakaszaiban, a célzott alapkutatástól kiindulva a létrehozott termék 
piacra vitelének elősegítéséig, kiemelten a speciális zalai ágazatokban (fa- és bútoripar, vízkezelés, járműipar 
és mechatronika, illetve a gyógyászatban - Hévíz). 

 A zalai vállalati K+F+I fejlesztések másik célja tudás- és technológia intenzív start-up és spin-off vállalkozások 
fejlesztésével a nemzetközi piacokon versenyképes, a zalai K+F eredményekre alapuló vállalkozások 
létrejöttének és fejlődésének elősegítése, a támogató ökoszisztéma kialakítása. 

 A konstrukció további célja a helyi (zalai) gazdaságba integrálódó, K+F alapú külföldi működő-tőke 
beruházások ösztönzése, a zalai innovációs környezetbe integrálódó egyedi K+F beruházások ösztönzése, ezen 
belül különösen új vállalati K+F munkahelyek teremtésének elősegítése, valamint a kapcsolódó K+F 
infrastruktúra létrehozása. 

 Zalaegerszegre, Nagykanizsára, illetve a keszthelyi agrár K+F kapacitásokra építve cél a gazdaság-fejlesztési 
(különösen az iparfejlesztési – járműipar, mechatronika) övezetek megerősítése. 

 A zalai tudásgazdaság fejlesztésében cél ezeken túl a kkv-k és feltalálók innovációs szolgáltatás-vásárlásának 
és iparjogvédelmi tevékenységének támogatása 

III. Projekt(csomag) rövid tartalma  
(Felsorolásszerűen azon tartalmi elemek, amelyek a projekt(csomag) későbbi támogatási elemeit fogják képezni, 
és amelyekre EU támogatás fordítható: beruházások, szolgáltatási elemek stb. - max. 8 sor) 

 innovációs szolgáltatások vásárlása, valamint szellemi alkotások hazai, vagy nemzetközi iparjogvédelmi 
oltalmát szolgáló tevékenységek támogatása 

 új vállalati K+F munkahelyek teremtésének elősegítése, a kapcsolódó K+F infrastruktúra létrehozása. 

 prototípus/termék/technológia- és szolgáltatásfejlesztésének támogatása, a piacra lépés elősegítése  

 olyan komplex programok támogatása, amelyek a K+F+I-t nagymértékben hasznosító ágazatok szélesen 
értelmezett, infrastruktúra, humán és innovációs hátterét biztosítják, valamint az ipari struktúra 
modernizációja mellett egyben átfogó térszerkezeti változásokat is elindítanak.  

IV. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei 
(kerüljön külön kiemelésre az a fő kedvezményezett, amely a fejlesztés megvalósítója lesz) Max 5 bulletpont. 

 zalai K+F+I vállalkozások, kiemelten kkv-k, különösen a speciális zalai ágazatokban 

 új start-up és spin-off vállalkozások 

 közvetett célcsoport – egyetemi hálózatok, kutatóintézetek, innovációs ügynökségek 

V. Projekt(csomag) becsült költségvetése (millió Ft) 

6000 

VI. Projekt(csomag) kapcsolódása a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési részdokumentumban tervezett TOP 
intézkedésekhez 

1. Zalai integrált gazdaságfejlesztési projektcsomag 
2. Zalai turizmusfejlesztési projektcsomag 
3. Zalai alternatív hálózati gazdaságfejlesztési projektcsomag 
4. Zalai foglalkoztatási együttműködési projektcsomag 

VII. Projekt(csomag) – beérkező fejlesztési javaslatok, igények 

Később kerül részletezésre. 
 

  



 

 

16 

 

I. Az ágazati OP-ba megfogalmazott projekt(csomag) megnevezése  
Kérjük, jelölje meg az OP-t, és a finanszírozó alapot! 

Projektcsomag neve: A zalai tudásgazdaság fejlesztése – Zalai K+F+I együttműködések és kezdeményezések 
Kapcsolódó OP és prioritás: GINOP 2, VP1 

II. Projekt(csomag) célja  
(A beavatkozás 1-2 fontosabb célját szükséges meghatározni, amelyekhez később mérhető indikátorok, 
mérőszámok is kapcsolhatók – max. 5 bulletpont) 

 A Nyugat-Dunántúl, és Zala megye K+F-hez kapcsolódó mutatói mindenben elmaradnak az országos, és 
különösen az európai átlagtól, ezért kiemelten fontos cél a 2014-2020 időszakban a K+F+I tevékenységek 
támogatása, összhangban az EFOP K+F intézkedéseivel. 

 A zalai vállalkozások megyei, országos és akár nemzetközi együttműködésben végzett K+F+I projektjeinek 
célja olyan kutatás-fejlesztési tevékenységek támogatása, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket 
tartalmazó új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, ill. ezek prototípusainak kifejlesztését 
eredményezik, különösen a speciális zalai ágazatokban, az alapkutatástól kiindulva akár a létrehozott termék 
piacra vitelének elősegítéséig.  

 A zalai K+F Versenyképességi és Kiválósági Szerződés (integrált projekt alprogram) célja széleskörű 
együttműködésben végzett, az érintettek által kezdeményezett, de részben felülről (top-down) felépített és 
koordinált K+F projektek közös keretben történő támogatása a járműiparra és a mechatronikára építve. 

 Zalában hiányoznak azok az ipari kutatóközpontok, amelyek képesek az ipar számára használható módon 
közvetíteni a kutatás-fejlesztés során terem-tett tudást. A beavatkozás célja egy nyitott, az az egyes 
ágazatokban minden zalai gazdasági szereplő számára elérhető együttműködési keretet biztosítani a 
technológia- és tudástranszfer, valamint a közös K+F tevékenység számára. 

III. Projekt(csomag) rövid tartalma  
(Felsorolásszerűen azon tartalmi elemek, amelyek a projekt(csomag) későbbi támogatási elemeit fogják képezni, 
és amelyekre EU támogatás fordítható: beruházások, szolgáltatási elemek stb. - max. 8 sor) 

 innovációs szolgáltatások kialakítása, valamint szellemi alkotások hazai, vagy nemzetközi iparjogvédelmi 
oltalmát szolgáló tevékenységek támogatása 

 új zalai kutatóintézeti K+F munkahelyek teremtésének elősegítése, a kapcsolódó K+F infrastruktúra 
létrehozása, ipari kutatóközpontok kialakítása. 

 prototípus/termék/technológia- és szolgáltatásfejlesztésének támogatása, a piacra lépés elősegítése  

 hálózatépítés  

IV. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei 
(kerüljön külön kiemelésre az a fő kedvezményezett, amely a fejlesztés megvalósítója lesz) Max 5 bulletpont. 

 természetes személyek 

 K+F+I tevékenységet végző kutatóintézetek, egyetemi hálózatok 

 gazdasági társaságok, kiemelten kkv-k, különösen a speciális zalai ágazatokban 

V. Projekt(csomag) becsült költségvetése (millió Ft) 

4000 

VI. Projekt(csomag) kapcsolódása a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési részdokumentumban tervezett TOP 
intézkedésekhez 

1. Zalai integrált gazdaságfejlesztési projektcsomag 
2. Zalai turizmusfejlesztési projektcsomag 
3. Zalai alternatív hálózati gazdaságfejlesztési projektcsomag 
4. Zalai foglalkoztatási együttműködési projektcsomag 

VII. Projekt(csomag) – beérkező fejlesztési javaslatok, igények 

Később kerül részletezésre. 
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I. Az ágazati OP-ba megfogalmazott projekt(csomag) megnevezése  
Kérjük, jelölje meg az OP-t, és a finanszírozó alapot! 

Projektcsomag neve: A zalai tudásgazdaság fejlesztése – Zalai Kutatóintézeti Kiválóság 
Kapcsolódó OP és prioritás: GINOP 2, VP1 

II. Projekt(csomag) célja  
(A beavatkozás 1-2 fontosabb célját szükséges meghatározni, amelyekhez később mérhető indikátorok, 
mérőszámok is kapcsolhatók – max. 5 bulletpont) 

 A Nyugat-Dunántúl, és Zala megye K+F-hez kapcsolódó mutatói mindenben elmaradnak az országos, és 
különösen az európai átlagtól, ezért kiemelten fontos cél a 2014-2020 időszakban a K+F+I tevékenységek 
támogatása, összhangban az EFOP K+F intézkedéseivel. 

 A projektcsomag célja, hogy a zalai kutatóintézetek, K+F vállalkozások létrehozzák, illetve fejlesszék Kiválósági 
Központjaikat (Center of Excellence), illetve bekapcsolódjanak a nemzetközi kutatóhálózatok munkájába. 

 Kiemelt cél a zalai kutatóintézeti infrastruktúra fejlesztése meglévő felsőoktatási bázisokon (Keszthely, 
Zalaegerszeg, Nagykanizsa), itt K+F műszerállományának fejlesztése új műszerek/infrastruktúra beszerzése, 
valamint a meglévő K+F eszközök korszerűsítése. 

 A programcsomag támogatni kívánja a zalai szervezetek, kutatóbázisok nemzetközi K+F+I kapcsolatainak 
erősítését, illetve előkészítő forrást biztosít a nemzetközi együttműködési hálózatokban történő részvételhez. 

III. Projekt(csomag) rövid tartalma  
(Felsorolásszerűen azon tartalmi elemek, amelyek a projekt(csomag) későbbi támogatási elemeit fogják képezni, 
és amelyekre EU támogatás fordítható: beruházások, szolgáltatási elemek stb. - max. 8 sor) 

 Center of Excellence fejlesztések (K+F infrastruktúra, minősítés) 

 Nemzetközi kutatócserék, tanulmányutak, közös kutatási programok 

 K+F műszerállomány fejlesztése új műszerek/infrastruktúra beszerzése, valamint a meglévő K+F eszközök 
korszerűsítése 

 Hálózatépítés  

IV. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei 
(kerüljön külön kiemelésre az a fő kedvezményezett, amely a fejlesztés megvalósítója lesz) Max 5 bulletpont. 

 természetes személyek 

 K+F+I tevékenységet végző kutatóintézetek, egyetemi hálózatok 

 gazdasági társaságok, kiemelten kkv-k, különösen a speciális zalai ágazatokban 

V. Projekt(csomag) becsült költségvetése (millió Ft) 

2000 

VI. Projekt(csomag) kapcsolódása a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési részdokumentumban tervezett TOP 
intézkedésekhez 

1. Zalai integrált gazdaságfejlesztési projektcsomag 
2. Zalai turizmusfejlesztési projektcsomag 
3. Zalai alternatív hálózati gazdaságfejlesztési projektcsomag 
4. Zalai foglalkoztatási együttműködési projektcsomag 

VII. Projekt(csomag) – beérkező fejlesztési javaslatok, igények 

Később kerül részletezésre. 
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Zala-NET a versenyképes IKT-szektor fejlesztéséért 

 

I. Az ágazati OP-ba megfogalmazott projekt(csomag) megnevezése  
Kérjük, jelölje meg az OP-t, és a finanszírozó alapot! 

Projektcsomag neve: Zala-NET a versenyképes IKT-szektor fejlesztéséért - A zalai IKT szektor fejlesztése 
képzéssel és innovációs képességnöveléssel 
Kapcsolódó OP és prioritás: GINOP 3, GINOP 7 

II. Projekt(csomag) célja  
(A beavatkozás 1-2 fontosabb célját szükséges meghatározni, amelyekhez később mérhető indikátorok, 
mérőszámok is kapcsolhatók – max. 5 bulletpont) 

 Az aprófalvas Zala megye informatikai infrastruktúrája, és az itt élők digitális írástudása jelentős fejlesztésre 
szorul, így a megye célja, hogy relatív lemaradását az EU 2020 stratégia elvárásainak megfelelően felszámolja. 

 A programcsomag célja a versenyképes IKT szektor fejlesztése, jól képzett és tapasztalt IKT munkaerő 
rendelkezésre állásának biztosítása, informatikus- és mérnökképzés javítása a megye egyetemi városaiban, 
valamint a képzési rendszer és az informatikai ágazat fejlesztésben érdekelt iparági szereplők 
együttműködése. Fontos az alap-, közép- és felsőfokú oktatási rendszer az IKT által támasztott igények 
mentén történő fejlesztésével a jól képzett és tapasztalt munkaerő rendelkezésre állásának biztosítása a 
vállalkozások számára. 

 Zala megyében is van több olyan cég (pl. Zalaszám), amely a hazai IT szektor egyik meghatározója. A 
programcsomag célja az IKT cégek innovációs hatékonyságnövelésének biztosítása, a különböző nemzet-
gazdasági jelentőségű iparágak (pl. egészségipar, turizmus, mezőgazdaság, járműipar) fejlesztési 
programjainak megvalósulását segítő IKT innovációk, termék- és szolgáltatásfejlesztések támogatása.  

 Cél a zalai exportképes IKT kkv-k piacbővítésének ösztönzése. 

III. Projekt(csomag) rövid tartalma  
(Felsorolásszerűen azon tartalmi elemek, amelyek a projekt(csomag) későbbi támogatási elemeit fogják képezni, 
és amelyekre EU támogatás fordítható: beruházások, szolgáltatási elemek stb. - max. 8 sor) 

 oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása (kompetencia 
központok, kutatási együttműködések, oktatási kabinetek létrehozása);  

 IKT felnőttképzési programok ösztönzése (más – közeli – szakmai területekről az informatikai területekre 
történő áttérés támogatása 

 zalai IKT cégek inkubációjának, innovációjának és termékesítésének célzott támogatása  

 zalai infokommunikációs klaszter fejlesztése  

 zalai IKT cégek piacra jutásának segítése 

IV. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei 
(kerüljön külön kiemelésre az a fő kedvezményezett, amely a fejlesztés megvalósítója lesz) Max 5 bulletpont. 

 IKT munkaerő, képzés esetén természetes személyek, IT szakemberek 

 oktatási intézmények 

 IKT vállalkozások 

V. Projekt(csomag) becsült költségvetése (millió Ft) 

1000 

VI. Projekt(csomag) kapcsolódása a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési részdokumentumban tervezett TOP 
intézkedésekhez 

1. Zalai integrált gazdaságfejlesztési projektcsomag 
2. Zalai turizmusfejlesztési projektcsomag 
3. Zalai alternatív hálózati gazdaságfejlesztési projektcsomag 
4. Zalai foglalkoztatási együttműködési projektcsomag 

VII. Projekt(csomag) – beérkező fejlesztési javaslatok, igények 

Később kerül részletezésre. 
 

I. Az ágazati OP-ba megfogalmazott projekt(csomag) megnevezése  
Kérjük, jelölje meg az OP-t, és a finanszírozó alapot! 

Projektcsomag neve: Zala-NET a versenyképes IKT-szektor fejlesztéséért - A zalai digitális gazdaság fejlesztése 
Kapcsolódó OP és prioritás: GINOP 3, GINOP 7 

II. Projekt(csomag) célja  
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(A beavatkozás 1-2 fontosabb célját szükséges meghatározni, amelyekhez később mérhető indikátorok, 
mérőszámok is kapcsolhatók – max. 5 bulletpont) 

 Az aprófalvas Zala megye informatikai infrastruktúrája, és az itt élők digitális írástudása jelentős fejlesztésre 
szorul, így a megye célja, hogy relatív lemaradását az EU 2020 stratégia elvárásainak megfelelően felszámolja. 

 A programcsomag célja a zalai kkv-k versenyképességének növelése IKT eszközökkel, IKT készség-fejlesztéssel, 
internetes jelenlétük ösztönzésével, rugalmas foglalkoztatási formák elterjesztésével. 

 Cél a zalai vállalkozások hatékonyságának és jövedelemtermelő képességének erősítése komplex vállalati és 
szervezeti infokommunikációs megoldások (vállalatirányítási rendszerek, ügyfélkapcsolat-kezelő rendszerek 
(CRM-ek), döntéstámogató megoldások, stb.) hatékony alkalmazása révén mind a belső vállalati és mind 
pedig a vállalatközi üzleti folyamatokban. 

 Cél az elektronikus szolgáltatások felhasználási arányának növelése a zalai kkv-knál. 

III. Projekt(csomag) rövid tartalma  
(Felsorolásszerűen azon tartalmi elemek, amelyek a projekt(csomag) későbbi támogatási elemeit fogják képezni, 
és amelyekre EU támogatás fordítható: beruházások, szolgáltatási elemek stb. - max. 8 sor) 

 Mikro-, és kis- és középvállalkozások informatikai eszközfejlesztése, összhangban a GINOP 1 programmal 

 Mikro-, és kis- és középvállalkozások vezetőinek, tulajdonosainak, alkalmazottainak IKT készségeinek, 
ismereteinek növelése 

 Mikro-, kis- és középvállalkozások internetes jelenlétének ösztönzése, támogatása 

 Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem támogatása  

 Az elektronikus szolgáltatások és felhőalapú üzleti megoldások használatának elterjesztése (pl. e-számla, e-
aláírás, e-fizetés), virtuális vállalatok létrehozása 

IV. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei 
(kerüljön külön kiemelésre az a fő kedvezményezett, amely a fejlesztés megvalósítója lesz) Max 5 bulletpont. 

 vállalkozások, IKT vállalkozások, vállalkozások vezetői, munkavállalói 

V. Projekt(csomag) becsült költségvetése (millió Ft) 

1000 

VI. Projekt(csomag) kapcsolódása a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési részdokumentumban tervezett TOP 
intézkedésekhez 

1. Zalai integrált gazdaságfejlesztési projektcsomag 
2. Zalai turizmusfejlesztési projektcsomag 
3. Zalai alternatív hálózati gazdaságfejlesztési projektcsomag 
4. Zalai foglalkoztatási együttműködési projektcsomag 

VII. Projekt(csomag) – beérkező fejlesztési javaslatok, igények 

Később kerül részletezésre. 

 

I. Az ágazati OP-ba megfogalmazott projekt(csomag) megnevezése  
Kérjük, jelölje meg az OP-t, és a finanszírozó alapot! 

Projektcsomag neve: Zala-NET a versenyképes IKT-szektor fejlesztéséért - A szélessávú infrastruktúra 
fejlesztése 
Kapcsolódó OP és prioritás: GINOP 3 

II. Projekt(csomag) célja  
(A beavatkozás 1-2 fontosabb célját szükséges meghatározni, amelyekhez később mérhető indikátorok, 
mérőszámok is kapcsolhatók – max. 5 bulletpont) 

 Az aprófalvas Zala megye informatikai infrastruktúrája, és az itt élők digitális írástudása jelentős fejlesztésre 
szorul, így a megye célja, hogy relatív lemaradását az EU 2020 stratégia elvárásainak megfelelően felszámolja. 

 A programcsomag célja, hogy 2020-ra a szélessávú infrastruktúra és hálózatok, azok kapacitásai a megye 
valamennyi településén legyenek alkalmasak a növekvő használati intenzitás és sávszélesség-igény 
kielégítésére, 30 Mbps le- és feltöltési sebességű szélessávú internetes kapcsolat elérésére, ezáltal tegyék 
lehetővé a digitális szolgáltatások nyújtását és igénybe vételét mind az állampolgárok, mind a vállalkozások, 
mind az állami intézmények számára 

III. Projekt(csomag) rövid tartalma  
(Felsorolásszerűen azon tartalmi elemek, amelyek a projekt(csomag) későbbi támogatási elemeit fogják képezni, 
és amelyekre EU támogatás fordítható: beruházások, szolgáltatási elemek stb. - max. 8 sor) 

 egészségügyi intézmények szélessávú hálózati elérésének javítása;  
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 köznevelési feladatokat ellátó és felsőoktatási intézmények szélessávú hálózati elérésének fejlesztése;  

 a szociális és gyermekjóléti ellátórendszer intézményeinek szélessávú hálózati elérésének javítása;  

 szélessávú hálózati elérés javítása a kulturális és közösségi szolgáltatást nyújtó intézményekben;  

 önkormányzatok és intézményeik szélessávú hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése.  

 kormányzati szervek, intézmények szélessávú hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése. 

 Nemzeti Távközlési Gerinchálózat továbbfejlesztése, bővítése, kapacitásainak növelése;  

 Készenléti szervek távközlési és kommunikációs hálózatainak fejlesztése 

 Vállalkozások, szervezetek, állampolgárok szélessávú hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése 

IV. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei 
(kerüljön külön kiemelésre az a fő kedvezményezett, amely a fejlesztés megvalósítója lesz) Max 5 bulletpont. 

 állampolgárok, vállalkozások, állami intézmények, önkormányzatok 

V. Projekt(csomag) becsült költségvetése (millió Ft) 

2000 

VI. Projekt(csomag) kapcsolódása a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési részdokumentumban tervezett TOP 
intézkedésekhez 

1. Zalai integrált gazdaságfejlesztési projektcsomag 
2. Zalai turizmusfejlesztési projektcsomag 
3. Zalai alternatív hálózati gazdaságfejlesztési projektcsomag 
4. Zalai foglalkoztatási együttműködési projektcsomag 

VII. Projekt(csomag) – beérkező fejlesztési javaslatok, igények 

Később kerül részletezésre. 
 

I. Az ágazati OP-ba megfogalmazott projekt(csomag) megnevezése  
Kérjük, jelölje meg az OP-t, és a finanszírozó alapot! 

Projektcsomag neve: Zala-NET a versenyképes IKT-szektor fejlesztéséért – Az informatikai írástudás 
fejlesztése 
Kapcsolódó OP és prioritás: GINOP 3 

II. Projekt(csomag) célja  
(A beavatkozás 1-2 fontosabb célját szükséges meghatározni, amelyekhez később mérhető indikátorok, 
mérőszámok is kapcsolhatók – max. 5 bulletpont) 

 Az aprófalvas Zala megye informatikai infrastruktúrája, és az itt élők digitális írástudása jelentős fejlesztésre 
szorul, így a megye célja, hogy relatív lemaradását az EU 2020 stratégia elvárásainak megfelelően felszámolja. 

 A programcsomag célja az IKT-hoz való hozzáférés elősegítése és e technológiák használatának és 
minőségének fokozása a digitális jártasság fejlesztésével és a digitális társadalmi befogadással. 

 Cél a digitális szakadék csökkentése a zalai társadalom egyes rétegei között, az IKT, mint legfontosabb 
munkaerő-piaci kulcskompetencia fejlesztése, az IKT foglalkoztatási, e-egészségügyi, e-tanulási, 
kiadáscsökkentő, információszerzési, távoktatási, távmunka-végzési, e-ügyintézési, közösségi integrációt 
segítő lehetőségeinek megismertetése, az IKT eszközök használatára való ösztönzés és az Internet használat 
igénybevételének megteremtése. 

 Cél a közösségi Internet szolgáltató helyek használatára való ösztönzés, ott ingyenes Internet használat 
biztosítása, az e-Magyarország Pontok, teleházak, könyvtárak, IKSZT-k egységes digitális írástudást célzó 
koncepció szerinti koordinálása, az ott dolgozó szakemberek egységes képzésének támogatása (e-Tanácsadó 
hálózat fejlesztése), informális képzési hálózat kialakítása, amely nem a formális felnőttképzés 
eszközrendszerével dolgozik, családi, helyi közösségi programok lebonyolítása.  

 Cél továbbá az online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének elősegítése, 
az állampolgárok életminőségének javítása az IKT segítségével. 

III. Projekt(csomag) rövid tartalma  
(Felsorolásszerűen azon tartalmi elemek, amelyek a projekt(csomag) későbbi támogatási elemeit fogják képezni, 
és amelyekre EU támogatás fordítható: beruházások, szolgáltatási elemek stb. - max. 8 sor) 

 fogyatékkal élő és megváltozott munkaképességű személyek, hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségét segítő 
IKT eszközökhöz való hozzáférés elősegítése, digitális jártasság fejlesztése, digitális társadalmi befogadás;  

 a digitális írástudás és jártasság fejlesztése a kulturális intézmények bázisán;  

 hátrányos helyzetű fiatalok digitális jártasságának bővítése;  

 hátrányos helyzetű állampolgárok digitális jártasságának fejlesztése a foglalkoztathatóság érdekében.  

 kreatív terek létrehozása a köznevelési intézményekben;  
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 már elkészült digitális tananyagok adaptálásának országos támogatása, új tananyagok kifejlesztése;  

 pedagógusok készségeinek fejlesztése tananyagokkal, gyakorlati oktatással, 

 online képzési formák, online tanulási környezetek, virtuális tanulási környezetek, on-line 
tanulásmenedzsment rendszerek.  

 egészséges életvitelt támogató korszerű digitális alkalmazások (lakossági) elterjesztése, mindennapi életben 
használható IKT innovációk, felhőalapú szolgáltatások lakossági terjesztése kampány 

 tudatos állampolgári gondolkodás és önálló cselekvési és vállalkozási készség fejlesztése IKT eszközök és 
módszertan segítségével, képzéseken, speciális programokon keresztül.  

IV. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei 
(kerüljön külön kiemelésre az a fő kedvezményezett, amely a fejlesztés megvalósítója lesz) Max 5 bulletpont. 

 állampolgárok, intézmények, önkormányzatok, civil szervezetek 

V. Projekt(csomag) becsült költségvetése (millió Ft) 

400 

VI. Projekt(csomag) kapcsolódása a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési részdokumentumban tervezett TOP 
intézkedésekhez 

        4. Zalai foglalkoztatási együttműködési projektcsomag 

VII. Projekt(csomag) – beérkező fejlesztési javaslatok, igények 

Később kerül részletezésre. 
 
 
 

I. Az ágazati OP-ba megfogalmazott projekt(csomag) megnevezése  
Kérjük, jelölje meg az OP-t, és a finanszírozó alapot! 

Projektcsomag neve: Zala-NET a versenyképes IKT-szektor fejlesztéséért – ZalaNET közháló kiépítése 
Kapcsolódó OP és prioritás: GINOP 3 

II. Projekt(csomag) célja  
(A beavatkozás 1-2 fontosabb célját szükséges meghatározni, amelyekhez később mérhető indikátorok, 
mérőszámok is kapcsolhatók – max. 5 bulletpont) 

 Az aprófalvas Zala megye informatikai infrastruktúrája, és az itt élők digitális írástudása jelentős fejlesztésre 
szorul, így a megye célja, hogy relatív lemaradását az EU 2020 stratégia elvárásainak megfelelően felszámolja. 

 A programcsomag célja az elektronikus közigazgatás és állami informatikai fejlesztések zalai összehangolása. 
Cél az államigazgatás, a közoktatás, kulturális közszolgáltatások, foglalkoztatási intézmények, a szociális, 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer összehangolt működését segítő átfogó infokommunikációs 
fejlesztések megvalósítása, e-egészségügy, önkormányzati IKT fejlesztések megvalósítása, az állami 
nyilvántartások és elektronikus azonosítás korszerűsítése. 

 Cél a megyei jogú városokban (Zalaegerszeg, Nagykanizsa), valamint a járási székhelyeken, üdülőövezetekben 
intelligens város programok indítása, digitális tartalomfejlesztés. 

III. Projekt(csomag) rövid tartalma  
(Felsorolásszerűen azon tartalmi elemek, amelyek a projekt(csomag) későbbi támogatási elemeit fogják képezni, 
és amelyekre EU támogatás fordítható: beruházások, szolgáltatási elemek stb. - max. 8 sor) 

 Közszolgáltatásokhoz kapcsolódó hálózatfejlesztés, eszközfejlesztés 

 Tartalomfejlesztés, elérhetőség biztosítása 

 Közszolgáltatásban dolgozók IKT kompetenciáinak fejlesztése  

IV. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei 
(kerüljön külön kiemelésre az a fő kedvezményezett, amely a fejlesztés megvalósítója lesz) Max 5 bulletpont. 

 kormányzati szervek, köz-, és felsőoktatási intézmények 

 szociális, egészségügyi szféra, önkormányzatok, civil szervezetek 

V. Projekt(csomag) becsült költségvetése (millió Ft) 

600 

VI. Projekt(csomag) kapcsolódása a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési részdokumentumban tervezett TOP 
intézkedésekhez 

        4. Zalai foglalkoztatási együttműködési projektcsomag 

VII. Projekt(csomag) – beérkező fejlesztési javaslatok, igények 

Később kerül részletezésre. 
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Zala-TOUR, a kulturális és természeti örökség turisztikai hasznosítása 
 

I. Az ágazati OP-ba megfogalmazott projekt(csomag) megnevezése  
Kérjük, jelölje meg az OP-t, és a finanszírozó alapot! 

Projektcsomag neve: Zala-TOUR, a kulturális és természeti örökség turisztikai hasznosítása - „Közép-Európa 
Gyógyászati és Rekreációs Központ” térségi komplex program – gyógyhelyi fejlesztések 
Kapcsolódó OP és prioritás: GINOP 6, GINOP 7. 

II. Projekt(csomag) célja  
(A beavatkozás 1-2 fontosabb célját szükséges meghatározni, amelyekhez később mérhető indikátorok, 
mérőszámok is kapcsolhatók – max. 5 bulletpont) 

 Zala megye gazdaságában a turizmus kiemelten fontos szerepet tölt be. Hévíz és Zalakaros révén a megyében 
található az ország turisztikai kapacitásait és teljesítményét tekintve második és hatodik települése, amikhez 
gyógy- és élményfürdők sűrű hálózata és a Balaton társul. A turizmusgazdaság Zala lényegében minden 
településén jelen van: vagy a településen található attrakció és szolgáltatás-együttes révén, vagy pedig úgy, 
hogy az ott élő és dolgozó emberek – ingázóként, helyi termelőként – részt vesznek a turisztikai termékek 
előállításában, a szolgáltatások működtetésében. 

 A gazdaságfejlesztési projektcsomag összeállításakor kidolgoztuk a Hévíz-Zalakaros egészségturisztikai tengely 
„Közép-Európa Gyógyászati és Rekreációs Központja” komplex térségi fejlesztési program alapjait, amelynek 
megvalósítása túllép a zalai TOP források hatókörén. A projektcsomagból ennek a térségi programnak a 
nagyobb költségvetésű elemeit a GINOP-ból kívánjuk támogatni. A konkrét fejlesztések kijelölésére csak azt 
követően kerülhet sor, hogy a GINOP 4. és 6. prioritás részletes tartalma elfogadásra kerül, ill. a Balaton 
Kiemelt Üdülőkörzet kidolgozza saját fejlesztési programját. 

 Jelen programcsomag célja a „Közép-Európa Gyógyászati és Rekreációs Központ” gyógyhelyi, és gyógyüdülési 
fejlesztéseinek komplex, integrált megvalósítása, és erre építve nemzetközi szinten is egyedülálló attrakció 
piaci bevezetése. 

 A programcsomag kiemelt célja az egészségturizmus egy szegmensének, mint a zalai turisztikai kínálat kiemelt 
termékének fókuszált fejlesztése. Ennek keretében megvalósul a megye természeti örökségét képező 
természetes gyógytényezők helyszíneinek fejlesztése annak érdekében, hogy nemzetközi szinten is elfogadott 
gyógyhelyekké, gyógydesztinációkká váljanak Hévízzel és Zalakarossal együttműködve. Az adott gyógyhely 
azon elemei kerülhetnek fejlesztésre, amelyek nem elsősorban a gyógyhely alapját jelentő gyógy-
szolgáltatást, hanem annak környezetét érintik, hogy az odaérkező látogatók egységes kínálati elemekkel 
találkozzanak, amelyek megfelelnek a gyógyhely profiljának. Így többek között épületek arculati elemei, 
közparkok és a természeti környezet fejlesztése, környezetbarát személyszállítás a gyógyhelyen belül a 
látogatók kényelme érdekében valósulhat meg. 

 Célunk továbbá a gyógydesztinációk egységes és nemzetközileg versenyképes kínálatának megteremtése, a 
kiemelt gyógyhelyek esetében a gyógyászati profil és a hozzá illeszkedő, az ott tartózkodás alatt igénybe 
vehető szolgáltatások körének meghatározása. 

 A fejlesztések részei a bevezetés alatt álló „Zala” brand-nek 

III. Projekt(csomag) rövid tartalma  
(Felsorolásszerűen azon tartalmi elemek, amelyek a projekt(csomag) későbbi támogatási elemeit fogják képezni, 
és amelyekre EU támogatás fordítható: beruházások, szolgáltatási elemek stb. - max. 8 sor) 

 Egészségturisztikai fejlesztések - gyógy- es termálfürdők infrastrukturális es szolgáltatásfejlesztése mind a 
gyógy es wellness szolgáltatások körében 

 új szálláshelyek létesítése (csak pénzügyi eszközök) 

 attrakciók környezetének fejlesztése 

IV. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei 
(kerüljön külön kiemelésre az a fő kedvezményezett, amely a fejlesztés megvalósítója lesz) Max 5 bulletpont. 

 Hévíz város, a Szent András Kórház, a településen idegenforgalmi fejlesztésben gondolkodó szervezetek, 
vállalkozások 

 Zalakaros város, a Gyógyfürdő és egyéb, a településen idegenforgalmi fejlesztésben gondolkodó szervezetek, 
vállalkozások 

 Kehida Termál Kft. és más, turisztikai fejlesztésben gondolkodó szervezetek, vállalkozások Kehidakustányban 

 Kolping Hotel és más, idegenforgalmi fejlesztésben gondolkodó szervezetek, vállalkozások Alsópáhokon 

 A településen idegenforgalmi fejlesztésben gondolkodó szervezetek, vállalkozások Zalacsányban 
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V. Projekt(csomag) becsült költségvetése (millió Ft) 

30000 

VI. Projekt(csomag) kapcsolódása a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési részdokumentumban tervezett TOP 
intézkedésekhez 

1. Zalai integrált gazdaságfejlesztési projektcsomag 
2. Zalai turizmusfejlesztési projektcsomag 
3. Zalai alternatív hálózati gazdaságfejlesztési projektcsomag 
4. Zalai foglalkoztatási együttműködési projektcsomag 

VII. Projekt(csomag) – beérkező fejlesztési javaslatok, igények 

Később kerül részletezésre. 

 

I. Az ágazati OP-ba megfogalmazott projekt(csomag) megnevezése  
Kérjük, jelölje meg az OP-t, és a finanszírozó alapot! 

Projektcsomag neve: Zala-TOUR, a kulturális és természeti örökség turisztikai hasznosítása - „Közép-Európa 
Gyógyászati és Rekreációs Központ” térségi komplex program – Keszthelyi Helikon Kastélymúzeum integrált 
turisztikai projektcsomagja 
Kapcsolódó OP és prioritás: GINOP 6. 

II. Projekt(csomag) célja  
(A beavatkozás 1-2 fontosabb célját szükséges meghatározni, amelyekhez később mérhető indikátorok, 
mérőszámok is kapcsolhatók – max. 5 bulletpont) 

 Zala megye gazdaságában a turizmus kiemelten fontos szerepet tölt be. A megye kulturális örökségének 
kiemelt színtere a Festetics örökség, a Keszthelyi Helikon Kastélymúzeumhoz tartozó létesítményekkel 
Keszthelyen és Fenékpusztán. 

 A hálózatos, a kastélyt magába foglaló fejlesztések célja hazánk nemzeti kulturális örökségeinek egymáshoz 
kapcsolódó fejlesztése, illetve a már meglevő attrakciók hálózatba szervezése a kiegészítő és szükséges 
fejlesztések támogatásával, az egyedi turisztikai célú program alapján. A kiemelt nemzeti örökség és kulturális 
értékek turisztikai attrakcióként való bemutatása olyan nemzetközi szinten is egyedi vonzerőt jelent, mely 
sajátos motivációjú, magas fizetőképes kereslettel rendelkező turistákat tud megszólítani és utazásra 
késztetni (a célcsoport hazai és nemzetközi szegmensében egyaránt). A program kapcsolódik a környező 
országok fejlesztéseihez, integrálja a Balaton környezetében fellelhető kulturális örökség helyszíneket is. 

 A fejlesztések részei a bevezetés alatt álló „Zala” brand-nek 

III. Projekt(csomag) rövid tartalma  
(Felsorolásszerűen azon tartalmi elemek, amelyek a projekt(csomag) későbbi támogatási elemeit fogják képezni, 
és amelyekre EU támogatás fordítható: beruházások, szolgáltatási elemek stb. - max. 8 sor) 

 Kastély épületegyüttesének tematikus megújítása és a kastélypark felújítása 

 A fenékpusztai uradalmi épületek rehabilitációja, összekapcsolva a római örökség bemutatásával 

 A Georgikoni Ünnepségek helyszínének, valamint a Festetics mauzóleum megújítása 

 A kastély környezetének turisztikai célú megújítása, hálózatépítés 

IV. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei 
(kerüljön külön kiemelésre az a fő kedvezményezett, amely a fejlesztés megvalósítója lesz) Max 5 bulletpont. 

 Keszthelyi Helikon Kastélymúzeum 

 Kastélymúzeum környezetében működő vállalkozások 

 Látogatók 

V. Projekt(csomag) becsült költségvetése (millió Ft) 

10000 

VI. Projekt(csomag) kapcsolódása a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési részdokumentumban tervezett TOP 
intézkedésekhez 

1. Zalai integrált gazdaságfejlesztési projektcsomag 
2. Zalai turizmusfejlesztési projektcsomag 
3. Zalai alternatív hálózati gazdaságfejlesztési projektcsomag 
4. Zalai foglalkoztatási együttműködési projektcsomag 

VII. Projekt(csomag) – beérkező fejlesztési javaslatok, igények 

Később kerül részletezésre. 
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I. Az ágazati OP-ba megfogalmazott projekt(csomag) megnevezése  
Kérjük, jelölje meg az OP-t, és a finanszírozó alapot! 

Projektcsomag neve: Zala-TOUR, a kulturális és természeti örökség turisztikai hasznosítása - „Közép-Európa 
Gyógyászati és Rekreációs Központ” térségi komplex program – Nyugat-Balaton komplex turisztikai 
programja (part menti települések) 
Kapcsolódó OP és prioritás: GINOP 6. GINOP 7. 

II. Projekt(csomag) célja  
(A beavatkozás 1-2 fontosabb célját szükséges meghatározni, amelyekhez később mérhető indikátorok, 
mérőszámok is kapcsolhatók – max. 5 bulletpont) 

 Zala megye gazdaságában a turizmus kiemelten fontos szerepet tölt be. A megye egyik idegenforgalmi 
desztinációja a Balaton Közép-Európa legnagyobb édesvizű tava, nemzeti természeti kincs. Vonzerejét 
kellemes, lágy édesvize, kedvező klimatikus adottsága, a változatos szépségű táj, valamint a térség gazdag 
kulturális öröksége adja. 

 A Balaton a fiatalokat, a fiatal felnőtteket, illetve a gyermekes családokat vonzza elsősorban (a gyógyulási 
szándékkal a régióba érkező vendégek mellett). A térség a családi üdülés, az aktív turizmus, és az 
egészségturizmus területén egyaránt jelentős adottságokkal rendelkezik, a jelenlegi kínálat azonban nem 
alkalmas arra, hogy a nagyon rövid turisztikai szezonon kívül gazdasági lehetőségeket biztosítson a helyi 
lakosságnak és vállalkozásoknak. A Balaton komplex fejlesztésének csak egy eleme a turizmus fejlesztése, a 
szezon meghosszabbítására alkalmas kínálat kialakítása, amelyet a tó körül egységes, balatoni fejlesztési 
program keretében kell megvalósítani. 

 Jelen projektcsomag célja, hogy a zalai Balaton part településein a Balatoni ITI-vel összhangban megújuljanak 
a vízpartok, a vízparti létesítmények, kikötők, valamint a települések vendégfogadó infrastruktúrája (pl. 
Gyenesdiás – a Nyugat-Balaton családbarát üdülőfaluja – turisztikai kapacitásainak és szolgáltatásainak 
fejlesztése) 

 A programcsomag célul tűzi ki Keszthely város-rehabilitációjának folytatását, a part menti területek mellett a 
belváros rekonstrukcióját jellemzően pénzügyi eszközök bevonásával. 

 A program célja a balatoni szállásférőhelyek felújítása, új, magas minőségű szálláshelyek építése pénzügyi 
eszközök bevonásával. 

 A fejlesztések részei a bevezetés alatt álló „Zala” brand-nek 

III. Projekt(csomag) rövid tartalma  
(Felsorolásszerűen azon tartalmi elemek, amelyek a projekt(csomag) későbbi támogatási elemeit fogják képezni, 
és amelyekre EU támogatás fordítható: beruházások, szolgáltatási elemek stb. - max. 8 sor) 

 Balaton part és környezetének felújítása (strandok, kikötők, sétányok, egyéb attrakciók 

 Keszthely belváros rehabilitációja, attrakciók környezetének fejlesztése 

 új szálláshelyek létesítése (csak pénzügyi eszközök) 

 hálózatépítés 

IV. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei 
(kerüljön külön kiemelésre az a fő kedvezményezett, amely a fejlesztés megvalósítója lesz) Max 5 bulletpont. 

 Keszthely, Gyenesdiás, Balatongyörök, Vonyarcvashegy települési önkormányzatai 

 Érintett településeken fejleszteni kívánó vállalkozások 

 Látogatók 

V. Projekt(csomag) becsült költségvetése (millió Ft) 

10000 

VI. Projekt(csomag) kapcsolódása a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési részdokumentumban tervezett TOP 
intézkedésekhez 

1. Zalai integrált gazdaságfejlesztési projektcsomag 
2. Zalai turizmusfejlesztési projektcsomag 
3. Zalai alternatív hálózati gazdaságfejlesztési projektcsomag 
4. Zalai foglalkoztatási együttműködési projektcsomag 

VII. Projekt(csomag) – beérkező fejlesztési javaslatok, igények 

Később kerül részletezésre. 
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I. Az ágazati OP-ba megfogalmazott projekt(csomag) megnevezése  
Kérjük, jelölje meg az OP-t, és a finanszírozó alapot! 

Projektcsomag neve: Zala-TOUR, a kulturális és természeti örökség turisztikai hasznosítása - Zalai 
gyógydesztinációk és a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése 
Kapcsolódó OP és prioritás: GINOP 6, GINOP 7. 

II. Projekt(csomag) célja  
(A beavatkozás 1-2 fontosabb célját szükséges meghatározni, amelyekhez később mérhető indikátorok, 
mérőszámok is kapcsolhatók – max. 5 bulletpont) 

 Zala megye gazdaságában a turizmus kiemelten fontos szerepet tölt be. Hévíz és Zalakaros révén a megyében 
található az ország turisztikai kapacitásait és teljesítményét tekintve második és hatodik települése, amikhez 
gyógy- és élményfürdők sűrű hálózata és a Balaton társul. A turizmusgazdaság Zala lényegében minden 
településén jelen van: vagy a településen található attrakció és szolgáltatás-együttes révén, vagy pedig úgy, 
hogy az ott élő és dolgozó emberek – ingázóként, helyi termelőként – részt vesznek a turisztikai termékek 
előállításában, a szolgáltatások működtetésében. 

 Jelen programcsomag célja a „Közép-Európa Gyógyászati és Rekreációs Központ” program mellett 
megtalálható zalai gyógyhelyi, és gyógyüdülési fejlesztéseinek komplex, integrált megvalósítása. 

 A programcsomag kiemelt célja az egészségturizmus egy szegmensének, mint a zalai turisztikai kínálat kiemelt 
termékének fókuszált fejlesztése. Ennek keretében megvalósul a megye természeti örökségét képező 
természetes gyógytényezők helyszíneinek fejlesztése annak érdekében, hogy nemzetközi szinten is elfogadott 
gyógyhelyekké, gyógydesztinációkká váljanak Hévízzel és Zalakarossal együttműködve. Az adott gyógyhely 
azon elemei kerülhetnek fejlesztésre, amelyek nem elsősorban a gyógyhely alapját jelentő gyógy-
szolgáltatást, hanem annak környezetét érintik, hogy az odaérkező látogatók egységes kínálati elemekkel 
találkozzanak, amelyek megfelelnek a gyógyhely profiljának. Így többek között épületek arculati elemei, 
közparkok és a természeti környezet fejlesztése, környezetbarát személyszállítás a gyógyhelyen belül a 
látogatók kényelme érdekében valósulhat meg. 

 Célunk továbbá a gyógydesztinációk egységes és nemzetközileg versenyképes kínálatának megteremtése, a 
kiemelt gyógyhelyek esetében a gyógyászati profil és a hozzá illeszkedő, az ott tartózkodás alatt igénybe 
vehető szolgáltatások körének meghatározása. 

 A fejlesztések részei a bevezetés alatt álló „Zala” brand-nek 

III. Projekt(csomag) rövid tartalma  
(Felsorolásszerűen azon tartalmi elemek, amelyek a projekt(csomag) későbbi támogatási elemeit fogják képezni, 
és amelyekre EU támogatás fordítható: beruházások, szolgáltatási elemek stb. - max. 8 sor) 

 Egészségturisztikai fejlesztések - gyógy- es termálfürdők infrastrukturális es szolgáltatásfejlesztése mind a 
gyógy es wellness szolgáltatások körében, attrakciók környezetének fejlesztése 

 új szálláshelyek létesítése (csak pénzügyi eszközök) 

IV. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei 
(kerüljön külön kiemelésre az a fő kedvezményezett, amely a fejlesztés megvalósítója lesz) Max 5 bulletpont. 

 Lenti város, a Lenti Gyógyfürdő Kft. és egyéb, a településen idegenforgalmi fejlesztésben gondolkodó 
szervezetek, vállalkozások 

 Zalaegerszeg város, a Fürdő és a csúszdapark üzemeletetői, egyéb, a településen idegenforgalmi fejlesztésben 
gondolkodó szervezetek, vállalkozások 

V. Projekt(csomag) becsült költségvetése (millió Ft) 

5000 

VI. Projekt(csomag) kapcsolódása a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési részdokumentumban tervezett TOP 
intézkedésekhez 

1. Zalai integrált gazdaságfejlesztési projektcsomag 
2. Zalai turizmusfejlesztési projektcsomag 
3. Zalai alternatív hálózati gazdaságfejlesztési projektcsomag 
4. Zalai foglalkoztatási együttműködési projektcsomag 

VII. Projekt(csomag) – beérkező fejlesztési javaslatok, igények 

Később kerül részletezésre. 
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I. Az ágazati OP-ba megfogalmazott projekt(csomag) megnevezése  
Kérjük, jelölje meg az OP-t, és a finanszírozó alapot! 

Projektcsomag neve: Zala-TOUR, a kulturális és természeti örökség turisztikai hasznosítása - Zalai 
Ökoturisztikai Hálózatok fejlesztése a Balaton-felvidéki és az Őrségi Nemzeti Park bevonásával 
Kapcsolódó OP és prioritás: GINOP 6, GINOP 7. KEHOP 

II. Projekt(csomag) célja  
(A beavatkozás 1-2 fontosabb célját szükséges meghatározni, amelyekhez később mérhető indikátorok, 
mérőszámok is kapcsolhatók – max. 5 bulletpont) 

 Zala megye gazdaságában a turizmus kiemelten fontos szerepet tölt be. Hévíz és Zalakaros révén a megyében 
található az ország turisztikai kapacitásait és teljesítményét tekintve második és hatodik települése, amikhez 
gyógy- és élményfürdők sűrű hálózata és a Balaton társul. A turizmusgazdaság Zala lényegében minden 
településén jelen van: vagy a településen található attrakció és szolgáltatás-együttes révén, vagy pedig úgy, 
hogy az ott élő és dolgozó emberek – ingázóként, helyi termelőként – részt vesznek a turisztikai termékek 
előállításában, a szolgáltatások működtetésében. 

 Jelen programcsomag célja az érintetlen zalai környezetre, az erdőkre, a folyóvölgyekre és a Keszthely-
hegységre építve a megye természeti örökségének megismertetése, hálózatba szervezése, a zöld turizmus 
feltételeinek megteremtése. A megye természeti örökségének jelentős része a széles közönség előtt még 
mindig nem, vagy csak korlátozottan hozzáférhető, illetve az egyes célcsoportok számára (pl. ifjúsági 
korosztály) nem jelent megfelelő vonzerőt. Az örökségeink tudatos turisztikai hasznosításával megvalósul az 
örökségi értékek megőrzése, azok bemutathatósága. Továbbá az egyes desztinációk vonzerejét jelentősen 
javítja az újabb fejlesztéssel érintett helyszínek bekapcsolása a helyi gazdaság vérkeringésébe, így különféle 
előnyökhöz juttatva a helyi szereplőket. 

 A fejlesztések részei a bevezetés alatt álló „Zala” brand-nek 

III. Projekt(csomag) rövid tartalma  
(Felsorolásszerűen azon tartalmi elemek, amelyek a projekt(csomag) későbbi támogatási elemeit fogják képezni, 
és amelyekre EU támogatás fordítható: beruházások, szolgáltatási elemek stb. - max. 8 sor) 

 Ökoturizmushoz kapcsolódó attrakciók fejlesztése, arborétumok, látogatóközpontok, erdei tornapályák, 
bemutató helyek kialakítása 

 Zalai bükkrégiót bemutató kisvasút és környezetének fejlesztése 

 Új szálláshelyek létesítése (csak pénzügyi eszközök) 

 Attrakciók környezetének fejlesztése 

 Hálózatépítés, desztinációfejlesztés, közös PR és marketing 

IV. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei 
(kerüljön külön kiemelésre az a fő kedvezményezett, amely a fejlesztés megvalósítója lesz) Max 5 bulletpont. 

 Balaton-felvidéki és Őrségi Nemzeti Park 

 Zalaerdő Zrt., erdőbirtokosságok 

 NATURA 2000 területek tulajdonosai 

 Természeti látnivalók fejlesztésében érdekelt önkormányzatok, nonprofit szervezetek, vállalkozások 

 Látogatók, turisták 

V. Projekt(csomag) becsült költségvetése (millió Ft) 

3000 

VI. Projekt(csomag) kapcsolódása a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési részdokumentumban tervezett TOP 
intézkedésekhez 

1. Zalai integrált gazdaságfejlesztési projektcsomag 
2. Zalai turizmusfejlesztési projektcsomag 
3. Zalai alternatív hálózati gazdaságfejlesztési projektcsomag 
4. Zalai foglalkoztatási együttműködési projektcsomag 

VII. Projekt(csomag) – beérkező fejlesztési javaslatok, igények 

Később kerül részletezésre. 
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I. Az ágazati OP-ba megfogalmazott projekt(csomag) megnevezése  
Kérjük, jelölje meg az OP-t, és a finanszírozó alapot! 

Projektcsomag neve: Zala-TOUR, a kulturális és természeti örökség turisztikai hasznosítása - Zala Kétkeréken – 
a Vasfüggöny EuroVELO 13 útvonal kiépítése és a Balatoni Bringakörúttal történő összekötése 
Kapcsolódó OP és prioritás: GINOP 6. 

II. Projekt(csomag) célja  
(A beavatkozás 1-2 fontosabb célját szükséges meghatározni, amelyekhez később mérhető indikátorok, 
mérőszámok is kapcsolhatók – max. 5 bulletpont) 

 Zala megye gazdaságában a turizmus kiemelten fontos szerepet tölt be. Hévíz és Zalakaros révén a megyében 
található az ország turisztikai kapacitásait és teljesítményét tekintve második és hatodik települése, amikhez 
gyógy- és élményfürdők sűrű hálózata és a Balaton társul. A turizmusgazdaság Zala lényegében minden 
településén jelen van: vagy a településen található attrakció és szolgáltatás-együttes révén, vagy pedig úgy, 
hogy az ott élő és dolgozó emberek – ingázóként, helyi termelőként – részt vesznek a turisztikai termékek 
előállításában, a szolgáltatások működtetésében. 

 Jelen programcsomag célja az érintetlen zalai környezetre, a hagyományokra és a zalai vendégszeretetre 
építve egy kerékpáros régió kialakítása. A szelíd dombok, szőlőhegyek, erdők a kerékpáros turizmus több 
ágának elterjesztésére adnak lehetőséget. 

 A megye erőssége, hogy a szlovén-magyar, illetve a magyar-horvát határon fut végig a kialakítandó EuroVELO 
13-as útvonal (Vasfüggöny Kerékpárút – Iron Courtain Trail), illetve a megye keleti részén a Balatoni 
Bringakörút. A két kerékpáros útvonal összekapcsolása lehetőséget teremt az osztrák (Rabweg), a szlovén és a 
horvát kerékpáros hálózatok integrálására, és bekapcsolja Zalát a nemzetközi túrakerékpáros vérkeringésbe. 

 A programcsomag célja a kerékpárutak kijelölése és megépítése mellett a vendégfogadás feltételeinek 
megteremtése, kerékpáros szolgáltatások integrálása. 

 A fejlesztések részei a bevezetés alatt álló „Zala” brand-nek 

III. Projekt(csomag) rövid tartalma  
(Felsorolásszerűen azon tartalmi elemek, amelyek a projekt(csomag) későbbi támogatási elemeit fogják képezni, 
és amelyekre EU támogatás fordítható: beruházások, szolgáltatási elemek stb. - max. 8 sor) 

 Kerékpározáshoz kapcsolódó útvonalak, attrakciók fejlesztése, kiegészítő szolgáltatások hálózatának 
fejlesztése. 

 Új szálláshelyek létesítése (csak pénzügyi eszközök) 

 Attrakciók környezetének fejlesztése 

 Hálózatépítés, desztinációfejlesztés, közös PR és marketing 

IV. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei 
(kerüljön külön kiemelésre az a fő kedvezményezett, amely a fejlesztés megvalósítója lesz) Max 5 bulletpont. 

 Fejlesztésben érdekelt önkormányzatok, nonprofit szervezetek, vállalkozások 

 Látogatók, turisták 

V. Projekt(csomag) becsült költségvetése (millió Ft) 

2000 

VI. Projekt(csomag) kapcsolódása a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési részdokumentumban tervezett TOP 
intézkedésekhez 

1. Zalai integrált gazdaságfejlesztési projektcsomag 
2. Zalai turizmusfejlesztési projektcsomag 
3. Zalai alternatív hálózati gazdaságfejlesztési projektcsomag 
4. Zalai foglalkoztatási együttműködési projektcsomag 

VII. Projekt(csomag) – beérkező fejlesztési javaslatok, igények 

Később kerül részletezésre. 

 

I. Az ágazati OP-ba megfogalmazott projekt(csomag) megnevezése  
Kérjük, jelölje meg az OP-t, és a finanszírozó alapot! 

Projektcsomag neve: Zala-TOUR, a kulturális és természeti örökség turisztikai hasznosítása - Zal-A-ktív 
turisztikai program (TOP-ból nem támogatott elemek) 
Kapcsolódó OP és prioritás: GINOP 6. 

II. Projekt(csomag) célja  
(A beavatkozás 1-2 fontosabb célját szükséges meghatározni, amelyekhez később mérhető indikátorok, 
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mérőszámok is kapcsolhatók – max. 5 bulletpont) 

 Zala megye gazdaságában a turizmus kiemelten fontos szerepet tölt be. Hévíz és Zalakaros révén a megyében 
található az ország turisztikai kapacitásait és teljesítményét tekintve második és hatodik települése, amikhez 
gyógy- és élményfürdők sűrű hálózata és a Balaton társul. A turizmusgazdaság Zala lényegében minden 
településén jelen van: vagy a településen található attrakció és szolgáltatás-együttes révén, vagy pedig úgy, 
hogy az ott élő és dolgozó emberek – ingázóként, helyi termelőként – részt vesznek a turisztikai termékek 
előállításában, a szolgáltatások működtetésében. 

 Jelen programcsomag célja az aktív turizmus feltételeinek javítása, a megyében elérhető aktív turisztikai 
termékek összekapcsolása, hálózatépítése, különösen a Mura folyóra, mint potenciális adottságra építve. 

 A programcsomag célja a folyómenti infrastruktúra kialakítása, a vendégfogadás feltételeinek megteremtése, 
az élővízhez kapcsolódó szolgáltatások integrálása, a Mura folyóra alapozott vízi turizmushoz kapcsolódó 
téma utak, vízi utak, meglévő növény- és állatvilág bemutatása, raftinggal kapcsolatos fejlesztések. Mura ártér 
Natura 2000 védeleme alatt álló területek turisztikai hasznosítása (pl. tanösvények, madár les) 

 A fejlesztések részei a bevezetés alatt álló „Zala” brand-nek 

III. Projekt(csomag) rövid tartalma  
(Felsorolásszerűen azon tartalmi elemek, amelyek a projekt(csomag) későbbi támogatási elemeit fogják képezni, 
és amelyekre EU támogatás fordítható: beruházások, szolgáltatási elemek stb. - max. 8 sor) 

 Vízi és aktív turizmushoz kapcsolódó útvonalak, attrakciók fejlesztése, kiegészítő szolgáltatások hálózatának 
fejlesztése. 

 Új szálláshelyek létesítése (csak pénzügyi eszközök) 

 Attrakciók környezetének fejlesztése 

 Hálózatépítés, desztinációfejlesztés, közös PR és marketing 

IV. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei 
(kerüljön külön kiemelésre az a fő kedvezményezett, amely a fejlesztés megvalósítója lesz) Max 5 bulletpont. 

 Fejlesztésben érdekelt önkormányzatok, nonprofit szervezetek, vállalkozások 

 Duna-Dráva Nemzeti Park, Balaton-felvidéki Nemzeti Park 

 Látogatók, turisták 

V. Projekt(csomag) becsült költségvetése (millió Ft) 

500 

VI. Projekt(csomag) kapcsolódása a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési részdokumentumban tervezett TOP 
intézkedésekhez 

1. Zalai integrált gazdaságfejlesztési projektcsomag 
2. Zalai turizmusfejlesztési projektcsomag 
3. Zalai alternatív hálózati gazdaságfejlesztési projektcsomag 
4. Zalai foglalkoztatási együttműködési projektcsomag 

VII. Projekt(csomag) – beérkező fejlesztési javaslatok, igények 

Később kerül részletezésre. 

 

I. Az ágazati OP-ba megfogalmazott projekt(csomag) megnevezése  
Kérjük, jelölje meg az OP-t, és a finanszírozó alapot! 

Projektcsomag neve: Zala-TOUR, a kulturális és természeti örökség turisztikai hasznosítása - A Szent Márton 
és a Mária zarándokutak zalai kapcsolódásai – Homokkomárom, Bucsuszentlászló fejlesztésével (TOP-ból 
nem támogatott elemek) 
Kapcsolódó OP és prioritás: GINOP 6. 

II. Projekt(csomag) célja  
(A beavatkozás 1-2 fontosabb célját szükséges meghatározni, amelyekhez később mérhető indikátorok, 
mérőszámok is kapcsolhatók – max. 5 bulletpont) 

 Zala megye gazdaságában a turizmus kiemelten fontos szerepet tölt be. Hévíz és Zalakaros révén a megyében 
található az ország turisztikai kapacitásait és teljesítményét tekintve második és hatodik települése, amikhez 
gyógy- és élményfürdők sűrű hálózata és a Balaton társul. A turizmusgazdaság Zala lényegében minden 
településén jelen van: vagy a településen található attrakció és szolgáltatás-együttes révén, vagy pedig úgy, 
hogy az ott élő és dolgozó emberek – ingázóként, helyi termelőként – részt vesznek a turisztikai termékek 
előállításában, a szolgáltatások működtetésében. 

 Jelen programcsomag célja a Zalában található kegyhelyekre (Homokkomárom, Bucsuszentlászló) építve a 
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zalai vallásos emlékek turisztikai hasznosítása, tematikus utak kialakítása és a meglevők bővítése, a hiányzó 
infrastrukturális elemek kiépítése, a zalai vallási centrumok bekapcsolása az országos és a nemzetközi 
turisztikai vérkeringésbe, a Szent Márton és a Mária utak zalai leágazásainak összekötésével. 

 A fejlesztések részei a bevezetés alatt álló „Zala” brand-nek 

III. Projekt(csomag) rövid tartalma  
(Felsorolásszerűen azon tartalmi elemek, amelyek a projekt(csomag) későbbi támogatási elemeit fogják képezni, 
és amelyekre EU támogatás fordítható: beruházások, szolgáltatási elemek stb. - max. 8 sor) 

 Vallási turizmushoz kapcsolódó útvonalak, attrakciók fejlesztése, kiegészítő szolgáltatások hálózatának 
fejlesztése, attrakciók környezetének fejlesztése 

 Új zarándokszállások létesítése (csak pénzügyi eszközök) 

 Hálózatépítés, desztinációfejlesztés, közös PR és marketing 

IV. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei 
(kerüljön külön kiemelésre az a fő kedvezményezett, amely a fejlesztés megvalósítója lesz) Max 5 bulletpont. 

 Fejlesztésben érdekelt kegyhelyek, plébániák, önkormányzatok, nonprofit szervezetek, vállalkozások 

 Látogatók, turisták 

V. Projekt(csomag) becsült költségvetése (millió Ft) 

500 

VI. Projekt(csomag) kapcsolódása a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési részdokumentumban tervezett TOP 
intézkedésekhez 

1. Zalai integrált gazdaságfejlesztési projektcsomag 
2. Zalai turizmusfejlesztési projektcsomag 
3. Zalai alternatív hálózati gazdaságfejlesztési projektcsomag 
4. Zalai foglalkoztatási együttműködési projektcsomag 

VII. Projekt(csomag) – beérkező fejlesztési javaslatok, igények 

Később kerül részletezésre. 

 

I. Az ágazati OP-ba megfogalmazott projekt(csomag) megnevezése  
Kérjük, jelölje meg az OP-t, és a finanszírozó alapot! 

Projektcsomag neve: Zala-TOUR, a kulturális és természeti örökség turisztikai hasznosítása - Zalai Borút 
program (TOP-ból megvalósításra nem kerülő elemek és ütemek) 
Kapcsolódó OP és prioritás: GINOP 6. 

II. Projekt(csomag) célja  
(A beavatkozás 1-2 fontosabb célját szükséges meghatározni, amelyekhez később mérhető indikátorok, 
mérőszámok is kapcsolhatók – max. 5 bulletpont) 

 Zala megye gazdaságában a turizmus kiemelten fontos szerepet tölt be. Hévíz és Zalakaros révén a megyében 
található az ország turisztikai kapacitásait és teljesítményét tekintve második és hatodik települése, amikhez 
gyógy- és élményfürdők sűrű hálózata és a Balaton társul. A turizmusgazdaság Zala lényegében minden 
településén jelen van: vagy a településen található attrakció és szolgáltatás-együttes révén, vagy pedig úgy, 
hogy az ott élő és dolgozó emberek – ingázóként, helyi termelőként – részt vesznek a turisztikai termékek 
előállításában, a szolgáltatások működtetésében. 

 Jelen programcsomag célja az egykor nemzetközi szinten is híres zalai borvidékek hagyományára építve a 
szőlészethez, borászathoz kapcsolódó épített örökség megújítása, rekonstrukciója. 

 A megyében már jelenleg is működnek nemzetközi szinten is elismert borászatok. Rájuk (is) alapozva cél a 
borturizmus fejlesztése, a már kialakított zalai Borút továbbfejlesztése, minősítési rendszerek, a kulturált 
borfogyasztás elterjesztése. 

 A fejlesztések részei a bevezetés alatt álló „Zala” brand-nek 

III. Projekt(csomag) rövid tartalma  
(Felsorolásszerűen azon tartalmi elemek, amelyek a projekt(csomag) későbbi támogatási elemeit fogják képezni, 
és amelyekre EU támogatás fordítható: beruházások, szolgáltatási elemek stb. - max. 8 sor) 

 Szőlészethez-borászathoz kapcsolódó kulturális, épített örökség megóvása, rekonstrukciója.  

 Hagyományos szőlőhegyi épületek, borházak felújítása 

 Kiállítások, bemutatóhelyek kialakítása 

 Termőhely rekonstrukciók végrehajtása, mintaültetvények hálózatának kialakítása a megyében 

 Kulturált borfogyasztást népszerűsítő kampányok, a Zalai borvidék és bemutatása regionális, nemzeti és 
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nemzetközi fórumokon, zalai borfesztivál és szakmai nap elindítása, tematikus bornapok 

 Hálózatépítés, desztinációfejlesztés, közös PR és marketing 

IV. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei 
(kerüljön külön kiemelésre az a fő kedvezményezett, amely a fejlesztés megvalósítója lesz) Max 5 bulletpont. 

 Zalaszentgrót, Zalakaros, Letenye, Zalaegerszeg, Keszthely, Lenti és környéke termelői 

 Fejlesztésben érdekelt önkormányzatok, nonprofit szervezetek, vállalkozások 

 Látogatók, turisták 

V. Projekt(csomag) becsült költségvetése (millió Ft) 

500 

VI. Projekt(csomag) kapcsolódása a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési részdokumentumban tervezett TOP 
intézkedésekhez 

1. Zalai integrált gazdaságfejlesztési projektcsomag 
2. Zalai turizmusfejlesztési projektcsomag 
3. Zalai alternatív hálózati gazdaságfejlesztési projektcsomag 
4. Zalai foglalkoztatási együttműködési projektcsomag 

VII. Projekt(csomag) – beérkező fejlesztési javaslatok, igények 

Később kerül részletezésre. 

 

I. Az ágazati OP-ba megfogalmazott projekt(csomag) megnevezése  
Kérjük, jelölje meg az OP-t, és a finanszírozó alapot! 

Projektcsomag neve: Zala-TOUR, a kulturális és természeti örökség turisztikai hasznosítása - Zalai Ifjúsági és 
Szociális Turizmusfejlesztési program (TOP-ból megvalósításra nem kerülő elemek) 
Kapcsolódó OP és prioritás: GINOP 6. VP 6. 

II. Projekt(csomag) célja  
(A beavatkozás 1-2 fontosabb célját szükséges meghatározni, amelyekhez később mérhető indikátorok, 
mérőszámok is kapcsolhatók – max. 5 bulletpont) 

 Zala megye gazdaságában a turizmus kiemelten fontos szerepet tölt be. Hévíz és Zalakaros révén a megyében 
található az ország turisztikai kapacitásait és teljesítményét tekintve második és hatodik települése, amikhez 
gyógy- és élményfürdők sűrű hálózata és a Balaton társul. A turizmusgazdaság Zala lényegében minden 
településén jelen van: vagy a településen található attrakció és szolgáltatás-együttes révén, vagy pedig úgy, 
hogy az ott élő és dolgozó emberek – ingázóként, helyi termelőként – részt vesznek a turisztikai termékek 
előállításában, a szolgáltatások működtetésében. 

 Jelen programcsomag célja a meglévő kínálatra építve, azt kiegészítve az ifjúsági és szociális turizmus 
feltételeinek javítása, nyári és téli táborok, erdei iskolai programokhoz is felhasználható létesítmények 
fejlesztése, a hagyományos vidéki életformát megismertető és népszerűsítő programok kialakítása. 

 A fejlesztések részei a bevezetés alatt álló „Zala” brand-nek 

III. Projekt(csomag) rövid tartalma  
(Felsorolásszerűen azon tartalmi elemek, amelyek a projekt(csomag) későbbi támogatási elemeit fogják képezni, 
és amelyekre EU támogatás fordítható: beruházások, szolgáltatási elemek stb. - max. 8 sor) 

 Célcsoport igényeihez kapcsolódó attrakciók fejlesztése 

 Ifjúsági és szociális turizmus meglévő szálláshelyeinek felújítása, új szálláshelyek kialakítása (VP-ben vnt 
források + GINOP pénzügyi eszközök) 

 Célcsoportra alapozott programok fejlesztése (Balaton-csomag, erdőjáró csomag, kisfalu csomag, stb), 

 Hálózatépítés, desztinációfejlesztés, közös PR és marketing 

IV. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei 
(kerüljön külön kiemelésre az a fő kedvezményezett, amely a fejlesztés megvalósítója lesz) Max 5 bulletpont. 

 Fejlesztésben érdekelt önkormányzatok, nonprofit szervezetek, vállalkozások 

 Látogatók, turisták, ifjúsági korosztály 

V. Projekt(csomag) becsült költségvetése (millió Ft) 

500 

VI. Projekt(csomag) kapcsolódása a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési részdokumentumban tervezett TOP 
intézkedésekhez 

1. Zalai integrált gazdaságfejlesztési projektcsomag 
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2. Zalai turizmusfejlesztési projektcsomag 
3. Zalai alternatív hálózati gazdaságfejlesztési projektcsomag 
4. Zalai foglalkoztatási együttműködési projektcsomag 

VII. Projekt(csomag) – beérkező fejlesztési javaslatok, igények 

Később kerül részletezésre. 

 

I. Az ágazati OP-ba megfogalmazott projekt(csomag) megnevezése  
Kérjük, jelölje meg az OP-t, és a finanszírozó alapot! 

Projektcsomag neve: Zala-TOUR, a kulturális és természeti örökség turisztikai hasznosítása - Zalai szállodák 
szolgáltatásainak minőségi fejlesztése 
Kapcsolódó OP és prioritás: GINOP 1. GINOP 4. 

II. Projekt(csomag) célja  
(A beavatkozás 1-2 fontosabb célját szükséges meghatározni, amelyekhez később mérhető indikátorok, 
mérőszámok is kapcsolhatók – max. 5 bulletpont) 

 Zala megye gazdaságában a turizmus kiemelten fontos szerepet tölt be. Hévíz és Zalakaros révén a megyében 
található az ország turisztikai kapacitásait és teljesítményét tekintve második és hatodik települése, amikhez 
gyógy- és élményfürdők sűrű hálózata és a Balaton társul. A turizmusgazdaság Zala lényegében minden 
településén jelen van: vagy a településen található attrakció és szolgáltatás-együttes révén, vagy pedig úgy, 
hogy az ott élő és dolgozó emberek – ingázóként, helyi termelőként – részt vesznek a turisztikai termékek 
előállításában, a szolgáltatások működtetésében. 

 Jelen programcsomag célja más programcsomagokhoz kapcsolódva a meglévő szálláshelyek minőségi 
fejlesztésének ösztönzése, szálláshely- szolgáltatáshoz kapcsolódó információs és kommunikációs technológiai 
fejlesztések (pl. foglalási rendszerek összehangolása), a Zala brand-hez kapcsolódás érdekében egységes, a 
HotelStars elveknek megfelelő minősítési rendszer elterjesztése az alacsonyabb komfortfokozatú 
létesítményekben, ügyviteli rendszerek közös beszerzése és alkalmazása (pl. chipkártyás rendszer), közös 
megyei élménykártya-rendszer kidolgozása és piaci bevezetése. 

 A szolgáltatáscsomag célja ez mellett az alacsony CO2 kibocsátású technológiákhoz kapcsolódóan energetikai 
felkészítés, tanácsadás, az energetikai rendszerek átalakítása. 

III. Projekt(csomag) rövid tartalma  
(Felsorolásszerűen azon tartalmi elemek, amelyek a projekt(csomag) későbbi támogatási elemeit fogják képezni, 
és amelyekre EU támogatás fordítható: beruházások, szolgáltatási elemek stb. - max. 8 sor) 

 Információs és kommunikációs technológiai fejlesztések 

 Szálláshoz, vendéglátáshoz kapcsolódó minősítési rendszerek bevezetése, ügyviteli rendszerek beszerzése 

 Energiaaudit, tanácsadás, energiaracionalizálási programok indítása 

 Szobák felújítása, konyha, wellness-részlegek fejlesztése, energetikai korszerűsítés 

 Hálózatépítés, desztinációfejlesztés, közös PR és marketing 

IV. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei 
(kerüljön külön kiemelésre az a fő kedvezményezett, amely a fejlesztés megvalósítója lesz) Max 5 bulletpont. 

 Fejlesztésben érdekelt vállalkozások, szálláshelyek, vendéglátó egységek 

 Látogatók, turisták, ifjúsági korosztály 

V. Projekt(csomag) becsült költségvetése (millió Ft) 

500 

VI. Projekt(csomag) kapcsolódása a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési részdokumentumban tervezett TOP 
intézkedésekhez 

1. Zalai integrált gazdaságfejlesztési projektcsomag 
2. Zalai turizmusfejlesztési projektcsomag 
3. Zalai alternatív hálózati gazdaságfejlesztési projektcsomag 
4. Zalai foglalkoztatási együttműködési projektcsomag 

VII. Projekt(csomag) – beérkező fejlesztési javaslatok, igények 

Később kerül részletezésre. 
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I. Az ágazati OP-ba megfogalmazott projekt(csomag) megnevezése  
Kérjük, jelölje meg az OP-t, és a finanszírozó alapot! 

Projektcsomag neve: Zala-TOUR, a kulturális és természeti örökség turisztikai hasznosítása - Zalai Termál 
Kisvilág program (TOP-ból megvalósításra nem kerülő elemek és ütemek) 
Kapcsolódó OP és prioritás: GINOP 6, GINOP 7. 

II. Projekt(csomag) célja  
(A beavatkozás 1-2 fontosabb célját szükséges meghatározni, amelyekhez később mérhető indikátorok, 
mérőszámok is kapcsolhatók – max. 5 bulletpont) 

 Zala megye gazdaságában a turizmus kiemelten fontos szerepet tölt be. Hévíz és Zalakaros révén a megyében 
található az ország turisztikai kapacitásait és teljesítményét tekintve második és hatodik települése, amikhez 
gyógy- és élményfürdők sűrű hálózata és a Balaton társul. A turizmusgazdaság Zala lényegében minden 
településén jelen van: vagy a településen található attrakció és szolgáltatás-együttes révén, vagy pedig úgy, 
hogy az ott élő és dolgozó emberek – ingázóként, helyi termelőként – részt vesznek a turisztikai termékek 
előállításában, a szolgáltatások működtetésében. 

 Jelen programcsomag célja a „Közép-Európa Gyógyászati és Rekreációs Központ” program és az országos 
jelentőségű egyéb gyógyfürdők mellett megtalálható kisebb zalai gyógyüdülési és wellness fejlesztéseinek 
komplex, integrált megvalósítása, 1 integrált projekt keretében a zalai kisebb termálfürdők fejlesztése. 

 A programcsomag kiemelt célja az egészségturizmus egy szegmensének, mint a zalai turisztikai kínálat kiemelt 
termékének fókuszált fejlesztése. Cél, hogy az odaérkező látogatók egységes kínálati elemekkel találkozzanak, 
így többek között fürdők kisléptékű fejlesztése, épületek arculati elemei, közparkok és a természeti környezet 
fejlesztése. 

 A programcsomagban nevesített települések csak más turisztikai programcsomagokkal összehangolva 
indíthatják fejlesztésüket. 

 A fejlesztések részei a bevezetés alatt álló „Zala” brand-nek 

III. Projekt(csomag) rövid tartalma  
(Felsorolásszerűen azon tartalmi elemek, amelyek a projekt(csomag) későbbi támogatási elemeit fogják képezni, 
és amelyekre EU támogatás fordítható: beruházások, szolgáltatási elemek stb. - max. 8 sor) 

 Egészségturisztikai fejlesztések – kisebb termálfürdők infrastrukturális es szolgáltatásfejlesztése, attrakciók 
környezetének fejlesztése 

 új szálláshelyek létesítése (csak pénzügyi eszközök) 

IV. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei 
(kerüljön külön kiemelésre az a fő kedvezményezett, amely a fejlesztés megvalósítója lesz) Max 5 bulletpont. 

 Zalaszentgrót, Letenye, Pusztaszentlászló, Gelse. Lovászi településeken idegenforgalmi fejlesztésben 
gondolkodó szervezetek, vállalkozások 

 Látogatók, turisták. 

V. Projekt(csomag) becsült költségvetése (millió Ft) 

500 

VI. Projekt(csomag) kapcsolódása a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési részdokumentumban tervezett TOP 
intézkedésekhez 

1. Zalai integrált gazdaságfejlesztési projektcsomag 
2. Zalai turizmusfejlesztési projektcsomag 
3. Zalai alternatív hálózati gazdaságfejlesztési projektcsomag 
4. Zalai foglalkoztatási együttműködési projektcsomag 

VII. Projekt(csomag) – beérkező fejlesztési javaslatok, igények 

Később kerül részletezésre. 
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Foglalkoztatási szint növelése, munkaerő-piaci esélyegyenlőség Zalában 

I. Az ágazati OP-ba megfogalmazott projekt(csomag) megnevezése  
Kérjük, jelölje meg az OP-t, és a finanszírozó alapot! 

Projektcsomag neve: Foglalkoztatási szint növelése, munkaerő-piaci esélyegyenlőség Zalában - Munkaerő-
piaci belépés segítése a munkaügyi hálózatra építve 
Kapcsolódó OP és prioritás: GINOP 5. 

II. Projekt(csomag) célja  
(A beavatkozás 1-2 fontosabb célját szükséges meghatározni, amelyekhez később mérhető indikátorok, 
mérőszámok is kapcsolhatók – max. 5 bulletpont) 

 A programcsomag célja, hogy az országos foglalkoztatási célokkal összhangban alakuljon ki párbeszéd az 
állami munkaügyi szervezet és a megyében található munkaadók között, integráltan ösztönözve a munkaerő-
piaci belépést, megyére specifikált foglalkoztatáspolitikai elképzelésekkel. 

 Kiemelt cél a hátrányos helyzetű munkanélküliek és inaktívak foglalkoztathatóságának javítása, nyílt 
munkaerő-piaci foglalkoztatás segítése, az erre való felkészítés. 

 Az aktív munkaerő-piaci intézkedések hatékonyságának és eredményességének javításához szükséges a 
foglalkoztatási szolgálat által nyújtott szolgáltatások minőségének, célzottságának, kapacitásainak javítása, 
valamint a foglalkoztatási szolgálat szolgáltató, támogató, fejlesztő, közvetítő szerepének erősítése. Olyan 
személyre szabott közvetítést, szolgáltatásokat, tanácsadást, mentorálást és egyéb támogatásokat kell 
nyújtania a munkanélkülieknek, amelyek a munkaerőpiacra való be- illetve visszalépést és bennmaradást 
hatékonyan segítik. E cél elérése érdekében elengedhetetlenül fontos a hálózatépítés a munkaerő-piaci 
szolgáltatásokat nyújtó állami szervezet, és az akkreditált munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtó nonprofit 
szervezetek között, megyei és járási szintű foglalkoztatási együttműködési megállapodások megkötése, és a 
szolgáltatások többszektorú biztosítása. 

 Megyei részről az EU 2020 Stratégiához kapcsolódva prioritás a fiatalkori munkanélküliség kezelése, 
gyakornoki és ösztöndíjprogramok indítása, a „hazatérés” segítése. 

III. Projekt(csomag) rövid tartalma  
(Felsorolásszerűen azon tartalmi elemek, amelyek a projekt(csomag) későbbi támogatási elemeit fogják képezni, 
és amelyekre EU támogatás fordítható: beruházások, szolgáltatási elemek stb. - max. 8 sor) 

 Munkanélküliek és inaktívak vállalkozóvá válásának támogatása 

 Munkaerő-piaci belépést elősegítő célzott támogatások 

 Hátrányos helyzetű munkanélküliek és inaktívak foglalkoztathatóságának javítása 

 Munkaerő piaci szolgáltatások fejlesztése 

 Ifjúsági garanciához kapcsolódó támogatások 

IV. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei 
(kerüljön külön kiemelésre az a fő kedvezményezett, amely a fejlesztés megvalósítója lesz) Max 5 bulletpont. 

 Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja, és kirendeltségei 

 Zalai munkaadók (köz-, és magánszféra) 

 Munkaügyi rendszer szolgáltatásait igénybe vevő természetes személyek 

V. Projekt(csomag) becsült költségvetése (millió Ft) 

18000 

VI. Projekt(csomag) kapcsolódása a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési részdokumentumban tervezett TOP 
intézkedésekhez 

1. Zalai integrált gazdaságfejlesztési projektcsomag 
2. Zalai turizmusfejlesztési projektcsomag 
3. Zalai alternatív hálózati gazdaságfejlesztési projektcsomag 
4. Zalai foglalkoztatási együttműködési projektcsomag 

VII. Projekt(csomag) – beérkező fejlesztési javaslatok, igények 

Később kerül részletezésre. 
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I. Az ágazati OP-ba megfogalmazott projekt(csomag) megnevezése  
Kérjük, jelölje meg az OP-t, és a finanszírozó alapot! 

Projektcsomag neve: Foglalkoztatási szint növelése, munkaerő-piaci esélyegyenlőség Zalában - Befogadó 
munkaerő-piac és a zalai szociális gazdaság fejlesztése 
Kapcsolódó OP és prioritás: GINOP 5. EFOP 1. 

II. Projekt(csomag) célja  
(A beavatkozás 1-2 fontosabb célját szükséges meghatározni, amelyekhez később mérhető indikátorok, 
mérőszámok is kapcsolhatók – max. 5 bulletpont) 

 A programcsomag célja, hogy a munkaerő-piac nem állami szereplőinek bevonásával alakuljon ki az a zalai 
munkaerő-piaci szolgáltatásokat, valamint foglalkoztatási lehetőségeket biztosító szociális gazdaság hálózat, 
amely hosszabb távon átvezet a nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatásba, és fenntartható munkalehetőségeket 
teremt, valamint a hátrányos helyzetű csoportok elhelyezkedését segítő helyi és innovatív kezdeményezések 
valósít meg. 

 A programcsomag konkrét célja a zalai szociális gazdaság fejlesztése, társadalmi vállalkozások támogatása, a 
helyi keresletre reagáló olyan gazdasági tevékenységek és szervezetek támogatása és rendszerszerű 
fejlesztése, amelyek ötvözik az üzleti és a közösségi szempontokat. Ezek a helyi kezdeményezések 
biztosíthatják a tartósan munkanélküliek egy részének a foglalkoztatását, egyfajta köztes – célját tekintve 
hosszabb távon a nyílt munkaerőpiacra átvezető – munkaerőpiac felé terelve őket. A programcsomag 
magában foglalja a szociális gazdaság szereplőinek, köztük a társadalmi vállalkozásoknak az üzleti modelljének 
fejlesztését, az ehhez kapcsolódó tanácsadást, szervezetfejlesztést, képzést, valamint a szociális gazdaság 
kiépítésének szakmai támogatását, építve a korábbi szociális gazdaság programok kapcsán kiépített 
intézményi kapacitásokra. 

 A programcsomag ösztönzi olyan komplex foglalkoztatási programok indítását is, amelyek nem a szociális 
gazdaság keretei között valósulnak meg, de valamilyen lokális gazdasági lehetőségre építve segítik a nem 
foglalkoztatottak munkához jutását. Ezek a programok jellemzően egy-egy specifikus célcsoport munkaerő-
piaci problémáinak orvoslására kínálnak megoldást, kiegészítve a foglalkoztatási szolgálat által nyújtott 
támogatásokat és szolgáltatásokat. E kezdeményezések célja a foglalkoztatáspolitika eszközeinek fejlesztése, 
megújítása, a személyre szabottság erősítése, és amelyek a gyakorlati tapasztalatok elemzésével 
hozzájárulnak a munkaerő-piaci szolgáltatások rendszerének fejlesztéséhez is. 

III. Projekt(csomag) rövid tartalma  
(Felsorolásszerűen azon tartalmi elemek, amelyek a projekt(csomag) későbbi támogatási elemeit fogják képezni, 
és amelyekre EU támogatás fordítható: beruházások, szolgáltatási elemek stb. - max. 8 sor) 

 Társadalmi vállalkozások ösztönzése és támogatása 

 „Tranzit” foglalkoztatás a hátrányos helyzetűek számára 

 Nem állami szervezetek komplex foglalkoztatási programjai 

IV. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei 
(kerüljön külön kiemelésre az a fő kedvezményezett, amely a fejlesztés megvalósítója lesz) Max 5 bulletpont. 

 Szociális gazdaság fejlesztésében érdekelt szervezetek (szociális szövetkezet, nonprofit szervezet), közösségi 
vállalkozások. 

 Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja, és kirendeltségei 

 Zalai munkaadók (köz-, és magánszféra) 

 Munkaügyi rendszer szolgáltatásait igénybe vevő természetes személyek 

V. Projekt(csomag) becsült költségvetése (millió Ft) 

3000 

VI. Projekt(csomag) kapcsolódása a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési részdokumentumban tervezett TOP 
intézkedésekhez 

1. Zalai integrált gazdaságfejlesztési projektcsomag 
2. Zalai turizmusfejlesztési projektcsomag 
3. Zalai alternatív hálózati gazdaságfejlesztési projektcsomag 
4. Zalai foglalkoztatási együttműködési projektcsomag 

VII. Projekt(csomag) – beérkező fejlesztési javaslatok, igények 

Később kerül részletezésre. 
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I. Az ágazati OP-ba megfogalmazott projekt(csomag) megnevezése  
Kérjük, jelölje meg az OP-t, és a finanszírozó alapot! 

Projektcsomag neve: Foglalkoztatási szint növelése, munkaerő-piaci esélyegyenlőség Zalában - A zalai szak- és 
felnőttképzési hálózat fejlesztése 
Kapcsolódó OP és prioritás: GINOP 5. 

II. Projekt(csomag) célja  
(A beavatkozás 1-2 fontosabb célját szükséges meghatározni, amelyekhez később mérhető indikátorok, 
mérőszámok is kapcsolhatók – max. 5 bulletpont) 

 A programcsomag célja, hogy az egész életen át tartó tanulás ösztönzése és támogatása, valamint a gazdaság 
igényeihez igazodó képzési intézményrendszer kialakítása Zalában. Cél, hogy a felnőtt lakosság minél nagyobb 
aránya vegyen részt oktatásban/képzésben, és lehetőségük legyen a munkaerő-piaci szempontból releváns 
készségek, megszerezésére, másrészt a zalai szakképzési és felnőttképzési intézményrendszer rugalmasabban 
és gyorsabban tudjon reagálni a gazdasági változásokra, és a képzési kimenetek megfeleljenek a vállalkozások 
igényeinek. 

 A programcsomag a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű alacsony képzettségűek, 
szakképesítéssel nem, vagy elavult szakképesítéssel rendelkezők számára kínál képzési lehetőséget, másrészt 
támogatja munkaerő-piaci kulcskompetenciák (pl. idegen nyelvi kompetenciák, vállalkozói ismeretek, 
munkavállaláshoz kapcsolódó ismeretek, stb.) fejlesztő képzési programok, valamint gazdasági 
szerkezetváltáshoz kapcsolódó (át)képzési programok indítását. 

 A munkaerő-piaci igényeknek megfelelő zalai szak- és felnőttképzési intézményrendszer meg-teremtésével cél 
a gazdaság igényeinek hatékonyabb szolgálata. Cél egy olyan rendszer kialakítása, amely biztosítja, hogy a 
szak- és felnőttképzésből minőségi, a munkaerőpiacon közvetlenül hasznosítható tudással kerüljenek ki a 
résztvevők. Szükséges az iskolai rendszerű és iskolai rendszeren kívüli szakképzésben a gazdaság és a képzés 
közvetlen kapcsolatának megteremtése, a duális képzés elterjesztése és megerősítése, a szak- és 
felnőttképzés korszerűsítéséhez szükséges tananyag-, taneszköz- és intézményhálózat fejlesztése, a gyakorlati 
képzőhelyek fejlesztése, a szakképzésben résztvevő szakmai tanárok és gyakorlati oktatók (tovább)képzése. 
Emellett indokolt a pályakövetés rendszerének fejlesztése, zalai munkaerő-piaci előrejelzések készítése és 
eredményeinek rendszerszintű felhasználása, gyakornoki programok indítása. A programcsomag egyik kiemelt 
célja a megyei szakképzési rendszer hatékonyabbá és rugalmasabbá tétele, amely mind a kibocsátás 
szerkezetében, mind a képzések tartalmában és minőségében megfelel a munkaerőpiac igényeinek.  

III. Projekt(csomag) rövid tartalma  
(Felsorolásszerűen azon tartalmi elemek, amelyek a projekt(csomag) későbbi támogatási elemeit fogják képezni, 
és amelyekre EU támogatás fordítható: beruházások, szolgáltatási elemek stb. - max. 8 sor) 

 Infrastrukturális beruházások, eszközfejlesztések. 

 Tananyagfejlesztés, kompetenciafejlesztés, képzés, átképzés. 

 Megyei szintű hálózatépítés képzők, felnőttképzők, munkaadók, munkaerő-piaci szolgáltatók között. 

IV. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei 
(kerüljön külön kiemelésre az a fő kedvezményezett, amely a fejlesztés megvalósítója lesz) Max 5 bulletpont. 

 Szak- és felnőttképzés fejlesztésében érdekelt szervezetek (szakiskolák, felnőttképzők, Kamarák. 

 Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja, és kirendeltségei 

 Zalai munkaadók (köz-, és magánszféra) 

 Munkaügyi rendszer szolgáltatásait igénybe vevő természetes személyek 

V. Projekt(csomag) becsült költségvetése (millió Ft) 

5000 

VI. Projekt(csomag) kapcsolódása a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési részdokumentumban tervezett TOP 
intézkedésekhez 

1. Zalai integrált gazdaságfejlesztési projektcsomag 
2. Zalai turizmusfejlesztési projektcsomag 
3. Zalai alternatív hálózati gazdaságfejlesztési projektcsomag 
4. Zalai foglalkoztatási együttműködési projektcsomag 

VII. Projekt(csomag) – beérkező fejlesztési javaslatok, igények 

Később kerül részletezésre. 
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KEHOP – Zalai integrált környezetfejlesztési csomag 

 

Zalai klímavédelmi program 
 

I. Az ágazati OP-ba megfogalmazott projekt(csomag) megnevezése  
Kérjük, jelölje meg az OP-t, és a finanszírozó alapot! 

Projektcsomag neve: Zalai klímavédelmi program - Felszíni vízkészletek megőrzésének zalai programja  
Kapcsolódó OP és prioritás: KEHOP 1. 

II. Projekt(csomag) célja  
(A beavatkozás 1-2 fontosabb célját szükséges meghatározni, amelyekhez később mérhető indikátorok, 
mérőszámok is kapcsolhatók – max. 5 bulletpont) 

 Zala megye az ország más területeihez hasonlóan kitett a klímaváltozás hatásainak, ezért szükséges e 
változásokra felkészülni. 

 A programcsomag célja a zalai felszíni vízkészletek megőrzése, fenntartható térségi vízszétosztás fejlesztése, a 
vízkészletek hasznosíthatóságának növelése, vízhiányos időszakban a vizek visszatartása, valamint az árvizek 
kártételei elleni védekezés fejlesztése a megye síkvízi folyóin mind – a klímaváltozás hatásaként gyakoribbá 
váló – dombvidéki, ún. villámárvizekkel szemben. 

 Zalát az elmúlt évtized kivételével kevésbé sújtották aszályos időszakok, de az elmúlt évek alapján fejleszteni 
szükséges a térségi vízszétosztó rendszereket, hogy a fejlesztések során kiemelt hangsúlyt kapjon az ésszerű, 
költséghatékony vízvisszatartás és csapadékvíz-gazdálkodás feltételeinek megteremtése. A felszíni vizek 
tekintetében – az ökológiailag szükséges vízhozam mederben hagyása mellett – a fejlesztések arra irányulnak, 
hogy az ipar mellett a mezőgazdasági vízfelhasználás lehetősége is növekedjen. Ez érinti a belvízrendszerek 
vízvisszatartáson alapuló korszerűsítését, állami és önkormányzati árvízvédelmi művek fejlesztését, 
dombvidéki vízgazdálkodás fejlesztését, tározók építését. 

 Konkrét cél, hogy megépüljenek a 2014-2020-as tervezési időszakban a Mura új árvízvédelmi műtárgyai (közte 
a töltéskoronán a tervezett kerékpározható úttal – vö. Zala Kétkeréken), a Zala vízvédelmi rendszerei, Kerka 
vízvédelmi rendszerei, megoldódjon a Principális-csatorna vízlevezető rendszerének szabályozása, a belvízzel 
sújtott megyei területeket átgondolt, vízvisszatartáson alapuló korszerűsítéssel kezeljük, és a dombsági 
területeken új tározók megépítésével és meglévő tározók rekonstrukciójával az árvízcsúcsokat csökkentsük. A 
fejlesztések több célúak, a helyi igényektől és adottságoktól függően: a csapadékvíz helyben tartása, a felszíni 
vízlevezetés, vízlefolyás lassítása, a dombvidéki patakok vízhozamának egyenletesebbé tétele a hasznosítási 
lehetőségekkel, öntözési igények kielégítése, halászati, nádtermelési hasznosítás megteremtése. A települési 
csapadékvizek okszerű kezelése magában foglalja az elvezető rendszerek felülvizsgálatát és fejlesztését. A 
belterületi gyűjtőrendszereket illeszteni kell a területi csapadékvíz-elvezető művekhez.  

III. Projekt(csomag) rövid tartalma  
(Felsorolásszerűen azon tartalmi elemek, amelyek a projekt(csomag) későbbi támogatási elemeit fogják képezni, 
és amelyekre EU támogatás fordítható: beruházások, szolgáltatási elemek stb. - max. 8 sor) 

 Infrastrukturális beruházások, gátak, műtárgyak, felújítása, új beruházások indítása. 

 Dombvidéki területeken új tározók megépítése, a meglévő tározók rekonstrukciója. 

IV. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei 
(kerüljön külön kiemelésre az a fő kedvezményezett, amely a fejlesztés megvalósítója lesz) Max 5 bulletpont. 

 az árvizek és belvizek által veszélyeztetett térségek lakossága, az érintett térség gazdasági szervezetei, 
közintézményei, helyi közösségei 

 vízügyi igazgatási szervek, önkormányzatok 

V. Projekt(csomag) becsült költségvetése (millió Ft) 

10000 

VI. Projekt(csomag) kapcsolódása a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési részdokumentumban tervezett TOP 
intézkedésekhez 

Nem releváns. 

VII. Projekt(csomag) – beérkező fejlesztési javaslatok, igények 

Később kerül részletezésre. 

  



 

 

37 

Zalai települések vízellátási, szennyvíz elvezetési programja 

I. Az ágazati OP-ba megfogalmazott projekt(csomag) megnevezése  
Kérjük, jelölje meg az OP-t, és a finanszírozó alapot! 

Projektcsomag neve: Zalai települések vízellátási, szennyvíz elvezetési programja - A zalai víziközmű 
szolgáltatások fejlesztése  
Kapcsolódó OP és prioritás: KEHOP 2. 

II. Projekt(csomag) célja  
(A beavatkozás 1-2 fontosabb célját szükséges meghatározni, amelyekhez később mérhető indikátorok, 
mérőszámok is kapcsolhatók – max. 5 bulletpont) 

 A programcsomag célja az ivóvízminőség javítása uniós és hazai határértékek teljesítése céljából, a zalai vízi 
közmű rendszerek hatékonyabb működtetése mellett. Az uniós és hazai ivóvíz-minőségi határértékek 
biztosítása megyében a szolgáltatott közcélú ivóvíz 100%-ára vonatkozóan. A vízminőségi komponensek közül 
elsősorban a derogációs határidővel érintett komponensek tekintetében kell a vízminőségi problémák 
megoldását folytatni. A beruházások tervezése során a regionális rendszerek kialakítására kell törekedni, 
mivel azok üzemeltetése és fenntarthatósága jellemzően gazdaságosabb és biztonságosabb, mint a helyi 
rendszerek üzemeltetése. A jellemző szennyező anyagok (arzén, bór, fluor, továbbá az ammóniumion, illetve a 
vas és mangán) kiküszöbölésén felül az ólomból készült vezetékek felmérése, cseréje a cél. További fontos 
feladat az integráción keresztül, biztonságos energia- és költséghatékony rendszerek bevezetése az ivóvíz 
szolgáltatási ágazatban célzott intézkedések végrehajtásával. 

 Az ivóvízminőség-javító feladatok sikeres megvalósításához elengedhetetlen a lakosság tájékoztatása, amelyet 
célzott, az adott térség ivóvíz minőségét és a szükséges ivóvízminőség-javítási koncepciót bemutató 
szemléletformálási akciók támogatása, illetve a témát közérthetően és szemléletesen ismertető lakossági 
tájékoztató anyagok készítésével kell elősegíteni.  

III. Projekt(csomag) rövid tartalma  
(Felsorolásszerűen azon tartalmi elemek, amelyek a projekt(csomag) későbbi támogatási elemeit fogják képezni, 
és amelyekre EU támogatás fordítható: beruházások, szolgáltatási elemek stb. - max. 8 sor) 

 Regionális rendszerek kialakítása, infrastrukturális beruházások. 

 Jellemző szennyező anyagok (arzén, bór, fluor, továbbá az ammóniumion, illetve a vas és mangán) 
kiküszöbölésén felül az ólomból készült vezetékek felmérése, cseréje 

 Szemléletformáló akciók. 

IV. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei 
(kerüljön külön kiemelésre az a fő kedvezményezett, amely a fejlesztés megvalósítója lesz) Max 5 bulletpont. 

 Vízminőségi problémákkal érintett települések lakossága 

 Regionális vízművek: Zalavíz, Dél-zalai Vízmű, Dunántúli Regionális Vízmű 

V. Projekt(csomag) becsült költségvetése (millió Ft) 

12000 

VI. Projekt(csomag) kapcsolódása a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési részdokumentumban tervezett TOP 
intézkedésekhez 

Nem releváns. 

VII. Projekt(csomag) – beérkező fejlesztési javaslatok, igények 

Később kerül részletezésre. Települési igények felmérésre kerültek, ezek egyeztetése folyamatban van. 
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I. Az ágazati OP-ba megfogalmazott projekt(csomag) megnevezése  
Kérjük, jelölje meg az OP-t, és a finanszírozó alapot! 

Projektcsomag neve: Zalai települések vízellátási, szennyvíz elvezetési programja - 2000 LE feletti települések 
szennyvízrendszereinek korszerűsítése, kiépítése  
Kapcsolódó OP és prioritás: KEHOP 2. 

II. Projekt(csomag) célja  
(A beavatkozás 1-2 fontosabb célját szükséges meghatározni, amelyekhez később mérhető indikátorok, 
mérőszámok is kapcsolhatók – max. 5 bulletpont) 

 A programcsomag célja a szennyvizek okozta környezetterhelések csökkentése Zalában a 2000 LE feletti 
agglomerációkban, összhangban a települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK irányelvvel a víziközmű 
rendszerek hatékonyabb működtetése mellett. Az ellátási hiány csökkentése, a 2000 lakosegyenérték (LE) 
fölötti agglomerációkban a szennyvíz-elvezetés és –tisztítás megvalósítása 100%-osan, továbbá kapcsolódás a 
szennyvíziszap kezelés, hasznosítás országosan egységes rendszeréhez. 

 Konkrét cél, hogy a már meglévő kistelepülési rendszereket integráljuk a regionális, térségi rendszerekhez, 
illetve azokat a településeket, ahol még nem történt meg a szennyvizek hatékony kezelése, ott a térségi 
szennyvíz-rendszerek fejlesztésével összekapcsolva épüljenek meg a szükséges hálózatok. Különösen fontos a 
2.000 fő alatti zalai kistelepülések integrációjának megteremtése, a már működő, korszerűsítésre váró 
szennyvíz-tisztítók revitalizációja, a környező települések bevonásával nagyobb szolgáltatási körzetek 
kialakítása (2.000 lakosegyenérték feletti). 

 Az országos koncepcióval összhangban cél a megyében összegyűlő szennyvíziszap energetikai célú hasznosítás 
növelésének elősegítése.  

III. Projekt(csomag) rövid tartalma  
(Felsorolásszerűen azon tartalmi elemek, amelyek a projekt(csomag) későbbi támogatási elemeit fogják képezni, 
és amelyekre EU támogatás fordítható: beruházások, szolgáltatási elemek stb. - max. 8 sor) 

 Új szennyvízelvezető rendszerek, szennyvíztisztító telepek építése, meglévő szennyvízelvezető rendszerek, 
szennyvíztisztító telepek fejlesztése és bővítése, komplex projekt részeként közcsatornával gazdaságosan el 
nem látható települések, településrészek környezetbarát és költséghatékony, szakszerű egyedi 
szennyvízkezelésének elősegítése 

 Szemléletformáló akciók. 

IV. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei 
(kerüljön külön kiemelésre az a fő kedvezményezett, amely a fejlesztés megvalósítója lesz) Max 5 bulletpont. 

 Nem megfelelő, vagy hiányzó szennyvízelvezetéssel vagy szennyvíztisztítással rendelkező 2000 LE feletti 
agglomerációk lakossága, gazdasági szervezetei. 

 Víziközmű tulajdonosok: Zalavíz, Dél-zalai Vízmű, Dunántúli Regionális Vízmű 

V. Projekt(csomag) becsült költségvetése (millió Ft) 

10000 

VI. Projekt(csomag) kapcsolódása a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési részdokumentumban tervezett TOP 
intézkedésekhez 

Nem releváns. 

VII. Projekt(csomag) – beérkező fejlesztési javaslatok, igények 

Később kerül részletezésre. Települési igények felmérésre kerültek, ezek egyeztetése folyamatban van. 
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Zalai települések hulladékgazdálkodási rendszereinek fejlesztése 

I. Az ágazati OP-ba megfogalmazott projekt(csomag) megnevezése  
Kérjük, jelölje meg az OP-t, és a finanszírozó alapot! 

Projektcsomag neve: Zalai települések hulladékgazdálkodási rendszereinek fejlesztése - Hulladékkezelési 
rendszerek fejlesztése, elkülönített gyűjtési és szállítási rendszerek fejlesztése 
Kapcsolódó OP és prioritás: KEHOP 3. 

II. Projekt(csomag) célja  
(A beavatkozás 1-2 fontosabb célját szükséges meghatározni, amelyekhez később mérhető indikátorok, 
mérőszámok is kapcsolhatók – max. 5 bulletpont) 

 A programcsomag célja Zalában azon kapacitáshiányok kezelése, melyek orvoslása a hulladéklerakással 
kapcsolatos 2008/98 EK irányelv 2016-ra vonatkozó szerveshulladék-eltérítési, illetve a települési hulladék 4 
frakciójára 2020-ig vonatkozó újrahasználati és feldolgozási célkitűzések megvalósítása kapcsán 
elengedhetetlen. Cél az elkülönített gyűjtés kiterjesztése, a háztartási hulladék hasznosítási arányának 
növelése, a hulladékgazdálkodás közszolgáltatás hiányzó elemeinek biztosítása. 

 A derogációs követelmények teljesítéséhez szükséges komplex és költséghatékony települési hulladékkezelési 
rendszerek fejlesztése a jelenleg hiányzó hulladék-begyűjtési és hulladékkezelési kapacitások bővítését igényli. 
A programcsomag támogatja az elkülönítetten gyűjtött hulladék továbbkezelését, a szükséges válogatóművek 
kialakítását, kiegészülve a vegyesen gyűjtött települési hulladékok lerakását megelőző, annak biológiai vagy 
mechanikai kezelését lehetővé tevő létesítmények fejlesztésével, illetve a válogatás és a biológiai/mechanikai 
kezelés kombinációját megvalósító komplex hulladékkezelő központok kialakítása révén. Az intézkedés 
tartalmazza a begyűjtött hulladékok hasznosítását célzó fejlesztéseket (pl. pelletezés, komposztálás, nem 
szerves hulladékok pirolízise, biogáz termelési célú hasznosítás - figyelembe véve a térségben képződő 
kommunális szennyvíziszapok és állati vagy növényi melléktermékek ilyen típusú kezelési igényeit stb.), 
valamint az ártalmatlanítást célzó további (elsősorban hulladéklerakókat érintő) fejlesztéseket is. 

 Az elkülönített gyűjtés és szállítási rendszerek fejlesztésének célja a települési hulladék összetevőinek minél 
nagyobb arányú, anyagában történő hasznosításának elősegítése. Ennek keretében szelektív gyűjtő, szállító és 
előkezelő-rendszerek és módszerek bevezetése valósul meg: a papír-, üveg-, műanyag-, fém- és biológiailag 
lebomló szerves hulladékok elkülönített gyűjtése a házhoz menő gyűjtés fokozásával, gyűjtőpontok és 
gyűjtőudvarok, illetve a használt termékek átvételét biztosító újrahasználati központok kialakításával. Az 
programcsomag részét képezik a háztartási e-hulladékok, használt elemek és akkumulátorok, gumiabroncsok, 
használt sütő-főző zsiradékok, csomagolási hulladékok átvételét és újrafeldolgozásra előkészítését szolgáló 
fejlesztések is. 

 A programcsomag másik célja a zalai szennyezett területek kármentesítése, a tényfeltárás elvégzésén, 
műszaki beavatkozási terv elkészítésén keresztül a kármentesítési beavatkozásig, a szennyezések 
monitoringja, mérséklése, és megszüntetése, ezáltal a környezeti kockázatok minimalizálása. 

III. Projekt(csomag) rövid tartalma  
(Felsorolásszerűen azon tartalmi elemek, amelyek a projekt(csomag) későbbi támogatási elemeit fogják képezni, 
és amelyekre EU támogatás fordítható: beruházások, szolgáltatási elemek stb. - max. 8 sor) 

 Hulladékkezelési rendszerek, telepek építése, meglévő rendszerek fejlesztése és bővítése 

 Elkülönített gyűjtési és szállítási rendszerek fejlesztése, környezeti kármentesítés. 

IV. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei 
(kerüljön külön kiemelésre az a fő kedvezményezett, amely a fejlesztés megvalósítója lesz) Max 5 bulletpont. 

 Zala megye lakossága, a közszolgáltatással érintett egyéb hulladék-termelők. 

 Önkormányzatok és társulásaik, állami, önkormányzati többségi tulajdonú, hulladékgazdálkodásban érdekelt 
gazdasági szervezetek – ZalaIspa, ZalaDepo, NettaKanizsa, Lenti HUKE 

 Kármentesített területek lakossága, érintett szervezetek 

V. Projekt(csomag) becsült költségvetése (millió Ft) 

10000 

VI. Projekt(csomag) kapcsolódása a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési részdokumentumban tervezett TOP 
intézkedésekhez 

Nem releváns. 

VII. Projekt(csomag) – beérkező fejlesztési javaslatok, igények 

Később kerül részletezésre. Települési igények felmérésre kerültek, ezek egyeztetése folyamatban van. 
 

Élő Zala – természetvédelmi és élővilág védelmi fejlesztések Zalában 
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I. Az ágazati OP-ba megfogalmazott projekt(csomag) megnevezése  
Kérjük, jelölje meg az OP-t, és a finanszírozó alapot! 

Projektcsomag neve: Élő Zala – természetvédelmi és élővilág védelmi fejlesztések Zalában - Védett természeti 
értékek és területek állapotának javítása 
Kapcsolódó OP és prioritás: KEHOP 4. 

II. Projekt(csomag) célja  
(A beavatkozás 1-2 fontosabb célját szükséges meghatározni, amelyekhez később mérhető indikátorok, 
mérőszámok is kapcsolhatók – max. 5 bulletpont) 

 Zala a határmentiségnek, a több évtizedes elzártságnak köszönhetően számos olyan természetvédelmi és 
élőhelyi adottsággal rendelkezik, amelyet óvni, védeni kell. 

 A programcsomag célja Zalában a védett illetve közösségi jelentőségű természeti értékek és területek 
természetvédelmi helyzetének és állapotának javítása. A célkitűzés keretében megvalósítandó fejlesztések a 
védett, illetve közösségi jelentőségű fajok, valamint a közösségi jelentőségű élőhely-típusok természetvédelmi 
helyzetének javításához szükséges ökológiai feltételek megteremtését, javítását célozzák. 

 Kapcsolódó célkitűzés a természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek javítása. A célkitűzés 
keretében tervezett fejlesztések a fajok és élőhely típusok természetvédelmi helyzetének javításához és a 
hosszú távú megőrzésükhöz szükséges kezelés infrastrukturális és szervezeti feltételeinek javítását célozzák. 

 A program keretében élőhely-fejlesztés valósul meg védett és Natura 2000 területeken, segítjük az élőhelyek 
közötti ökológiai kapcsolatok erősítését, célzott faj-megőrzési beavatkozások történnek, és az élettelen 
természeti értékek védelme is megvalósul. 

 A természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek javítása az érintett természetvédelmi szervezeteken 
keresztül történik, számukra infrastruktúra fejlesztést, eszközrendszer fejlesztést, a természetvédelmi 
őrszolgálat eszköz-ellátottságának javítását biztosítja a programcsomag.  

III. Projekt(csomag) rövid tartalma  
(Felsorolásszerűen azon tartalmi elemek, amelyek a projekt(csomag) későbbi támogatási elemeit fogják képezni, 
és amelyekre EU támogatás fordítható: beruházások, szolgáltatási elemek stb. - max. 8 sor) 

 Védett, ill. Natura 2000 területek infrastrukturális fejlesztése, ökofolyosók kialakítása, élőhely-védelem, 
élettelen természeti értékek védelme 

 Gépek és eszközök beszerzése, állatállomány tartásához szükséges infrastruktúra kialakítása,  

 Védett, ill. Natura 2000 területek bemutatását célzó PR és marketing, közösségi rendezvények 

IV. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei 
(kerüljön külön kiemelésre az a fő kedvezményezett, amely a fejlesztés megvalósítója lesz) Max 5 bulletpont. 

 helyi közösségek, helyi ökoturisztikai szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások és más gazdasági szereplők, a 
tágabb térség lakossága, az érintett térségbe látogató turisták, kutatók stb.; 

 jogszabályban kijelölt természetvédelmi kezelők – Balaton-felvidéki Nemzeti Park, Őrségi Nemzeti Park, 
Zalaerdő Zrt, Bakonyerdő Zrt, egyéb szervezetek 

V. Projekt(csomag) becsült költségvetése (millió Ft) 

3500 

VI. Projekt(csomag) kapcsolódása a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési részdokumentumban tervezett TOP 
intézkedésekhez 

Nem releváns. 

VII. Projekt(csomag) – beérkező fejlesztési javaslatok, igények 

Később kerül részletezésre. Igények részben felmérésre kerültek, ezek egyeztetése folyamatban van. 
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I. Az ágazati OP-ba megfogalmazott projekt(csomag) megnevezése  
Kérjük, jelölje meg az OP-t, és a finanszírozó alapot! 

Projektcsomag neve: Élő Zala – természetvédelmi és élővilág védelmi fejlesztések Zalában - Zalai NATURA 
2000 területek ismertségének növelése 
Kapcsolódó OP és prioritás: KEHOP 4. 

II. Projekt(csomag) célja  
(A beavatkozás 1-2 fontosabb célját szükséges meghatározni, amelyekhez később mérhető indikátorok, 
mérőszámok is kapcsolhatók – max. 5 bulletpont) 

 Zala a határmentiségnek, a több évtizedes elzártságnak köszönhetően számos olyan természetvédelmi és 
élőhelyi adottsággal rendelkezik, amelyet óvni, védeni kell. A megyében – talán a szükségesnél is jelentősebb 
mértékben – számos, a Natura 2000 hálózathoz tartozó terület található. 

 A programcsomag célja a zalai Natura 2000 hálózat és a közösségi jelentőségű fajok és élőhely-típusok 
ismertségének és társadalmi elfogadottságának javítása. A célkitűzés keretében a közösségi jelentőségű 
természetvédelmi értékekkel és a Natura 2000 területekkel kapcsolatos tájékoztatás, bemutatás és 
szemléletformálás eszközrendszerének egységes szemléletben történő kialakítása a cél.  

III. Projekt(csomag) rövid tartalma  
(Felsorolásszerűen azon tartalmi elemek, amelyek a projekt(csomag) későbbi támogatási elemeit fogják képezni, 
és amelyekre EU támogatás fordítható: beruházások, szolgáltatási elemek stb. - max. 8 sor) 

 A hazai Natura 2000 hálózat egységes szemléletben történő bemutatásához szükséges infrastrukturális háttér 
kialakítása: egységes megjelenésű hatósági és tájékoztató táblák kihelyezése, információs pontok kialakítása, 
tematikus bemutató-helyek hálózatának ki-építése egy-egy tájegységben, egyes közösségi jelentőségű, ill. 
védett fajok megőrzéséhez kapcsolódó célzott szemléletformálási tevékenységekhez szükséges 
infrastrukturális háttér kialakítása.  

 Célzott szemléletformálási tevékenységek: a hazai Natura 2000 hálózat egységes szemléletben történő 
bemutatásához, valamint egyes közösségi jelentőségű és védett fajok meg-őrzéséhez, illetve a Natura 2000 
területek fenntartását biztosító tájgazdálkodási mintaterületek bemutatásához kapcsolódó. 
szemléletformálási akciók (kapcsolódva az előző pont infrastrukturális fejlesztéseihez): szemináriumok, 
rendezvények, kiadványok szervezése stb. 

IV. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei 
(kerüljön külön kiemelésre az a fő kedvezményezett, amely a fejlesztés megvalósítója lesz) Max 5 bulletpont. 

 Helyi közösségek, helyi ökoturisztikai szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások és más gazdasági szereplők, a 
tágabb térség lakossága, az érintett térségbe látogató turisták, kutatók stb.; tágabb értelemben az Európai 
Unió és Magyarország polgárai 

 jogszabályban kijelölt természetvédelmi kezelők – Balaton-felvidéki Nemzeti Park, Őrségi Nemzeti Park, 
Zalaerdő Zrt, Bakonyerdő Zrt, egyéb szervezetek 

V. Projekt(csomag) becsült költségvetése (millió Ft) 

1500 

VI. Projekt(csomag) kapcsolódása a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési részdokumentumban tervezett TOP 
intézkedésekhez 

Nem releváns. 

VII. Projekt(csomag) – beérkező fejlesztési javaslatok, igények 

Később kerül részletezésre. Igények részben felmérésre kerültek, ezek egyeztetése folyamatban van. 
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Energiahatékonyság megyei programja 

I. Az ágazati OP-ba megfogalmazott projekt(csomag) megnevezése  
Kérjük, jelölje meg az OP-t, és a finanszírozó alapot! 

Projektcsomag neve: Energiahatékonyság megyei programja – Megújuló energiaforrások felhasználásának 
növelési programja 
Kapcsolódó OP és prioritás: KEHOP 5. GINOP 6. 

II. Projekt(csomag) célja  
(A beavatkozás 1-2 fontosabb célját szükséges meghatározni, amelyekhez később mérhető indikátorok, 
mérőszámok is kapcsolhatók – max. 5 bulletpont) 

 Zala megye megújuló energiaforrás-felhasználása meglévő energiapotenciáljához, adottságaihoz képest 
(biomassza, geotermikus energia, stb) elmarad az EU átlagtól, magas energiaintenzitás jellemzi, ezért 
szükséges a megújuló energia felhasználás és energiahatékonyság növelése a vállalkozási és a közszférában is. 
A programcsomag célja a megújuló energiaforrások termelésének növelése, és a nagyobb mértékű hálózatra 
történő integrálásuk megteremtése Zalában. A konstrukcióban hálózatra termelő, nem épülethez kötött 
megújuló energiaforrás alapú zöldáram-termelés, a megújuló energiaforrások fokozott alkalmazását elősegítő 
kis kapacitású tároló rendszerek létesítése, és demonstrációs célú megújuló energetikai minta projektek 
támogathatók. 

 Biomassza villamos energiatermelésre irányuló hasznosítása, a kis-közepes kapacitású, térség-fejlesztő 
hatással rendelkező, lokális rendszerek támogatása – Zalaerdő Zrt. elképzelései.  

 Biogáz termelés és felhasználás: a jelenleg rendelkezésre álló elsődleges anyagok (biológiailag lebomló 
háztartási hulladék, szennyvíziszap, állati trágya stb.) energetikai hasznosítása biogáz-előállítással 
villamos energia-termelés céljára- zalai hulladékkezelő cégek 

 Geotermikus energia alkalmazása a kiváló zalai adottságokra építve - egyrészt a hőenergia előállítás 
(távfűtés, közintézmények, lakóépületek fűtése, meleg víz előállítása), másrészt a villamos energia-
termelésre történő alkalmazás is – Zalaegerszeg, Lenti, Zalakaros.  

 Napenergia hasznosítása: Zalában a potenciál kisebb, mint az ország más területein, ezért villamos-
energiatermeléshez kapcsolódó fejlesztési elképzelés jelenleg nem ismert. 

 Villamos energia előállítása az anyagában gazdaságosan nem hasznosítható hulladékok különböző fizikai 
és kémiai folyamatok segítségével történő hasznosítása útján - zalai hulladékkezelő cégek.  

 Vízenergia hasznosítása a Murán, a folyómederbe telepített 100-500 kWe teljesítményű áramlásos és 
úsztatott turbinák létesítésével – Tótszerdahelyen mintaprojekt keretében már megvalósult. 

 A programcsomag keretében tervezhető a megújuló energiaforrások fokozott alkalmazását elősegítő kis 
kapacitású tároló rendszerek létesítése, és demonstrációs célú megújuló energetikai projektek is. 

III. Projekt(csomag) rövid tartalma  
(Felsorolásszerűen azon tartalmi elemek, amelyek a projekt(csomag) későbbi támogatási elemeit fogják képezni, 
és amelyekre EU támogatás fordítható: beruházások, szolgáltatási elemek stb. - max. 8 sor) 

 Geotermikus erőművek létesítése, bővítése  

 Villamos energia-rendszerhez csatlakoztatott ipari méretű és kisebb méretű energiatárolók kiépítésének 
támogatása 

 Lakossági előállítású villamos energia szabályozott hálózati betáplálását biztosító szabályozó egységek 
(szoftver, akkumulátor, intelligens mérő) beszerzése 

IV. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei 
(kerüljön külön kiemelésre az a fő kedvezményezett, amely a fejlesztés megvalósítója lesz) Max 5 bulletpont. 

 Gazdasági társaságok, mint megújuló energiát előállító erőműveket létesítők 

 Villamos energia-termelői engedélyesek, különösen a meg-újuló energiaforrás-alapú villamos energia-
termelői egységek a saját termelésük kiegyenlítésére, az átviteli rendszerirányító, az elosztói 
rendszerüzemeltetők, villamos energia-kereskedők 

V. Projekt(csomag) becsült költségvetése (millió Ft) 

8000 

VI. Projekt(csomag) kapcsolódása a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési részdokumentumban tervezett TOP 
intézkedésekhez 

1. Zalai integrált gazdaságfejlesztési projektcsomag 

VII. Projekt(csomag) – beérkező fejlesztési javaslatok, igények 

Később kerül részletezésre. Igények részben felmérésre kerültek, ezek egyeztetése folyamatban van. 
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I. Az ágazati OP-ba megfogalmazott projekt(csomag) megnevezése  
Kérjük, jelölje meg az OP-t, és a finanszírozó alapot! 

Projektcsomag neve: Energiahatékonyság megyei programja – Energiahatékonyság, energia-megtakarítás 
megyei programja 
Kapcsolódó OP és prioritás: KEHOP 5. GINOP 6. 

II. Projekt(csomag) célja  
(A beavatkozás 1-2 fontosabb célját szükséges meghatározni, amelyekhez később mérhető indikátorok, 
mérőszámok is kapcsolhatók – max. 5 bulletpont) 

 Az EU 2020 elvárásai közül kiemelkedő, horizontális prioritás az alacsony CO2 kibocsátású technológiák 
elterjesztése. Zala megye az energia-megtakarításhoz, és az energiahatékonysághoz kapcsolódóan tudja a 
legtöbb eredményt elérni (Nemzeti Reform Programban 10 % energia-megtakarítás a cél). 

 A zalai energiahatékonysági programcsomag egyik elemét az épületek energiahatékonysági korszerűsítése 
jelenti, esetenként megújuló energiaforrások alkalmazásának kombinálásával, illetve új közel zéró szén-dioxid 
kibocsátású épületek létesítésével. A programcsomag célja az épületszektorban rejlő kiemelkedő energia-
megtakarítási potenciál kihasználása, a lakóépületek, az állami tulajdonú központi költségvetési szervek 
vagyonkezelésében álló középületek, valamint a nonprofit szektor és közszolgáltatók közfeladat-ellátásra 
használt épületeinek energiahatékonysági, illetve megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló 
korszerűsítései, valamint új, közel zéró emissziójú épületek létesítése (passzívház programok). 

 A programcsomag a zalai távhőrendszerek komplex energetikai felújítását, illetve megújuló alapra helyezését, 
új távhőrendszerek kialakítását egyaránt célozza. Zalaegerszeg nevesített elképzelései mellett más városok 
fejlesztései egyaránt szóba jöhetnek. Cél demonstrációs céllal kisebb „falu-fűtőművek” létesítése. 

 A programcsomag célja továbbá a zalai közvilágítási rendszerek megújítása, részben pénzügyi eszközök 
bevonásával. Lenti, Letenye, Zalakaros városok közvilágításának átalakítására – LED-technológia – EMT 
készült. 

 A beruházási programok mellett fontos cél az energiamenedzsment rendszerek bevezetése a közfeladat-
ellátásba, amelyek az energiafelhasználás nyomon követésével (monitoringjával), folyamatos szabályozásával 
csökkentik az energiafogyasztást.  

III. Projekt(csomag) rövid tartalma  
(Felsorolásszerűen azon tartalmi elemek, amelyek a projekt(csomag) későbbi támogatási elemeit fogják képezni, 
és amelyekre EU támogatás fordítható: beruházások, szolgáltatási elemek stb. - max. 8 sor) 

 Épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségeinek csökkentése 

 Megújuló energiaforrások alkalmazása (elsősorban napelemek, napkollektorok telepítése, biomassza, 
geotermikus energia hasznosítása, hőszivattyú alkalmazása) 

 Az intézmények fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése, illetve az épületeken belül 
világítási rendszerek korszerűsítése 

 Passzívházak, épületek létesítése 

 Távhőrendszerek komplex energetikai felújítása 

 Közvilágítási rendszerek megújítása 

 Energiamenedzsment rendszerek bevezetése 

IV. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei 
(kerüljön külön kiemelésre az a fő kedvezményezett, amely a fejlesztés megvalósítója lesz) Max 5 bulletpont. 

 Lakosság, állami közintézmények, nonprofit szektor (kivéve önkormányzat), valamint a közfeladatot ellátó, 
állami tulajdonú gazdasági társaságok 

 A távhőszektor szereplői 

 Közvilágítással kapcsolatos kötelező feladatok ellátásával megbízott szereplők, önkormányzatok.  

 Központi költségvetési szervek 

V. Projekt(csomag) becsült költségvetése (millió Ft) 

6000 

VI. Projekt(csomag) kapcsolódása a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési részdokumentumban tervezett TOP 
intézkedésekhez 

1. Zalai integrált gazdaságfejlesztési projektcsomag 

VII. Projekt(csomag) – beérkező fejlesztési javaslatok, igények 

Később kerül részletezésre. Igények részben felmérésre kerültek, ezek egyeztetése folyamatban van. 
 

I. Az ágazati OP-ba megfogalmazott projekt(csomag) megnevezése  
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Kérjük, jelölje meg az OP-t, és a finanszírozó alapot! 

Projektcsomag neve: Energiahatékonyság megyei programja – Energiahatékonysághoz kapcsolódó 
szemléletformálási programok indítása 
Kapcsolódó OP és prioritás: KEHOP 5. 

II. Projekt(csomag) célja  
(A beavatkozás 1-2 fontosabb célját szükséges meghatározni, amelyekhez később mérhető indikátorok, 
mérőszámok is kapcsolhatók – max. 5 bulletpont) 

 Az EU 2020 elvárásai közül kiemelkedő, horizontális prioritás az alacsony CO2 kibocsátású technológiák 
elterjesztése, amelyhez kapcsolódva Magyarország (és Zala megye) az energia-megtakarításhoz, illetve az 
energiahatékonysághoz kapcsolódóan tudja a legtöbb eredményt elérni (Nemzeti Reform Programban 10 % 
teljes energia-megtakarítás a cél), de hasonló eredmény érhető el hatékony szemléletformálási programok 
indításával. 

 A zalai energiahatékonysághoz kapcsolódó szemléletformálási programcsomag célja a tudatos 
energiafogyasztás, az energiahatékonyság és a megújuló energiák alkalmazásának elterjesztése, a 
kampányokon túl olyan kisebb, ill. nagyobb tömegeket, elsősorban a tanulókat és gyermekes családokat 
megmozdító programok támogatása, melyek felhívják a figyelmet az energia- és klímatudatos viselkedések 
előnyeire, illetve az elért közönség tájékozottságát növeli. A programok előkészítése és megvalósítása során 
különös hangsúlyt kell fektetni jó példák (pl. Nagypáli, Zalaerdő) bemutatására, az egyéni cselekedetek 
jelentőségére, azok környezeti hatásaira.  

III. Projekt(csomag) rövid tartalma  
(Felsorolásszerűen azon tartalmi elemek, amelyek a projekt(csomag) későbbi támogatási elemeit fogják képezni, 
és amelyekre EU támogatás fordítható: beruházások, szolgáltatási elemek stb. - max. 8 sor) 

 Energiahatékonysághoz kapcsolódó szemléletformálási programok 

IV. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei 
(kerüljön külön kiemelésre az a fő kedvezményezett, amely a fejlesztés megvalósítója lesz) Max 5 bulletpont. 

 Lakosság, civil szervezetek, önkormányzatok, oktatási intézmények, központi költségvetési szervek 

V. Projekt(csomag) becsült költségvetése (millió Ft) 

2000 

VI. Projekt(csomag) kapcsolódása a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési részdokumentumban tervezett TOP 
intézkedésekhez 

1. Zalai integrált gazdaságfejlesztési projektcsomag 

VII. Projekt(csomag) – beérkező fejlesztési javaslatok, igények 

Később kerül részletezésre. Igények részben felmérésre kerültek, ezek egyeztetése folyamatban van. 

 
 
 

  



 

 

45 

EFOP – Zalai emberi erőforrás fejlesztési programcsomag 

A társadalmi befogadás rendszerének zalai fejlesztési programcsomagja 

 

I. Az ágazati OP-ba megfogalmazott projekt(csomag) megnevezése  
Kérjük, jelölje meg az OP-t, és a finanszírozó alapot! 

Projektcsomag neve: A társadalmi befogadás rendszerének zalai fejlesztési programcsomagja – A zalai 
egészségügyi rendszer infrastrukturális fejlesztése 
Kapcsolódó OP és prioritás: EFOP 2. 

II. Projekt(csomag) célja  
(A beavatkozás 1-2 fontosabb célját szükséges meghatározni, amelyekhez később mérhető indikátorok, 
mérőszámok is kapcsolhatók – max. 5 bulletpont) 

 A programcsomag célja a zalai egészségügyi rendszer infrastrukturális fejlesztése – illeszkedve az egészségügyi 
ágazati stratégiában (továbbiakban: Egészségügyi Stratégia - ES) meghatározott prioritásokhoz. Az 
egészségügy átalakítása TIOP, illetve a regionális OK-k keretében a 2007-3013-as időszakban megindult, a 
nagyobb kórházi beruházások (Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Keszthely, Hévíz) mellett a megye szakorvosi 
rendelőintézetei is megújultak, illetve felújításra került a háziorvosi rendelők egy része is. 

 Konkrét cél a zalai kórházi beruházási programok rendszerszintű folytatása, a szakorvosi rendelőintézetek 
gépparkjainak további fejlesztése, illetve lehetőség függvényében az egészségügyi alapellátás fejlesztése is. 
Cél a fekvőbeteg ellátást kiváltó és/vagy lerövidítő szolgáltatásokhoz kapcsolódó beruházások megvalósítása, 
az ilyen típusú szolgáltatások hálózatba szervezése, valamint az ezekhez kapcsolódó hiánypótló alapellátási és 
népegészségügyi intézmények létrehozása. A programcsomag az otthoni szakápolási szolgálat megerősítésére, 
valamint mozgó szakorvosi szolgálatok kialakítására és a jelenleg meglévő szolgáltatások (tartós ápolási 
intézményrendszerek) fejlesztésére is lehetőséget biztosít, és célul tűzi ki a lelki egészség fejlesztés 
infrastruktúrájának korszerűsítését, illetve a pszichiátriai gondozói-koordinációs hálózat és a gondozóintézet 
infrastruktúrájának fejlesztését, a jelenleg hiányzó gyermek és ifjúsági addiktológiai ellátórendszer és 
evészavar centrum kialakítását. 

 A programcsomag célul tűzi ki továbbá a megyében az ITK képes korszerű (tele-) diagnosztikai és 
laboratóriumi kapacitások bővítését, rendszerbe csatlakoztatását és a mentőszolgálati fejlesztésekkel való 
integrálását. 

III. Projekt(csomag) rövid tartalma  
(Felsorolásszerűen azon tartalmi elemek, amelyek a projekt(csomag) későbbi támogatási elemeit fogják képezni, 
és amelyekre EU támogatás fordítható: beruházások, szolgáltatási elemek stb. - max. 8 sor) 

 Egészségügyi rendszer infrastrukturális beruházásai, szükség esetén új épületbővítési programmal. 

 Az egészségügyi rendszer eszközfejlesztése, kiemelten az ITK képes korszerű (tele-) diagnosztikai és 
laboratóriumi kapacitások bővítése 

IV. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei 
(kerüljön külön kiemelésre az a fő kedvezményezett, amely a fejlesztés megvalósítója lesz) Max 5 bulletpont. 

 Zala megye lakossága, ellátási körzetek függvényében más megyék lakói (Pl. Nagykanizsa vonzáskörzete Ny-
Somogy) 

 Közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók 

 Betegszervezetek, egyéb, az egészségmegőrzésben és az azzal igazoltan összefüggő fizikai aktivitásban érintett 
civil szervezetek 

 Önkormányzatok és intézményeik, állami intézmények, nem állami szereplők 

V. Projekt(csomag) becsült költségvetése (millió Ft) 

8000 

VI. Projekt(csomag) kapcsolódása a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési részdokumentumban tervezett TOP 
intézkedésekhez 

1. Zalai integrált gazdaságfejlesztési projektcsomag 

VII. Projekt(csomag) – beérkező fejlesztési javaslatok, igények 

Később kerül részletezésre. Igények részben felmérésre kerültek, ezek egyeztetése folyamatban van. 
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I. Az ágazati OP-ba megfogalmazott projekt(csomag) megnevezése  
Kérjük, jelölje meg az OP-t, és a finanszírozó alapot! 

Projektcsomag neve: A társadalmi befogadás rendszerének zalai fejlesztési programcsomagja – A zalai 
szociális és gyermekvédelmi rendszer infrastrukturális fejlesztése 
Kapcsolódó OP és prioritás: EFOP 2. 

II. Projekt(csomag) célja  
(A beavatkozás 1-2 fontosabb célját szükséges meghatározni, amelyekhez később mérhető indikátorok, 
mérőszámok is kapcsolhatók – max. 5 bulletpont) 

 A programcsomag célja a zalai szociális és gyermekvédelmi rendszer infrastrukturális fejlesztése. A csomag 
magába foglalja a TIOP-ban már elkezdett programok folytatását, a bentlakásos intézmények kitagolását, 
kiváltását, korszerűsítését, a befogadó szülőnél történő elhelyezés infrastrukturális fejlesztését, hiánypótló új 
intézmények létrehozását, az egyenlő hozzáférést biztosító infrastruktúra fejlesztését, korszerűsítését, a 
kölcsönzési és augmentív kommunikációs hálózatok fejlesztését, és a kapcsolati erőszak és 
emberkereskedelem áldozatai számára biztosított infrastruktúra fejlesztését (beleértve a biztonsági rendszer 
fejlesztését is). A szakosított szociális ellátások fejlesztése keretében szükséges a gyermekvédelmi 
szakellátások fejlesztése (beleértve a gyakorlati helyek kialakítását is), a krízisellátás és a közösségi ellátók 
fejlesztése. A rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése kiterjed a hátrányos helyzetű vagy fogyatékos, 
megváltozott munkaképességű személyek, gyógyulófélben lévő szenvedélybetegek rehabilitációs központjaira 
és a foglalkozási rehabilitációra. 

 A TIOP keretében számos zalai intézmény nyújtott be pályázatot, de forráshiány miatt csak kevesen kaphattak 
támogatást. Ők kész tervekkel, költségvetéssel, szakmai programmal rendelkeznek, így programjaik azonnal 
indíthatók. 

III. Projekt(csomag) rövid tartalma  
(Felsorolásszerűen azon tartalmi elemek, amelyek a projekt(csomag) későbbi támogatási elemeit fogják képezni, 
és amelyekre EU támogatás fordítható: beruházások, szolgáltatási elemek stb. - max. 8 sor) 

 Szociális és gyermekvédelmi rendszer infrastrukturális beruházásai, felújítás és/vagy építés. 

 A szociális és gyermekvédelmi rendszer eszközfejlesztése 

IV. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei 
(kerüljön külön kiemelésre az a fő kedvezményezett, amely a fejlesztés megvalósítója lesz) Max 5 bulletpont. 

 Zala megye lakossága, szociális és gyermekvédelmi szolgáltatás által érintettek 

 Közfinanszírozott szociális szolgáltatók 

 Szociális szolgáltatásokban érintett civil szervezetek 

 Önkormányzatok és intézményeik, állami intézmények, nem állami szereplők, civil szervezetek, egyházi 
szervezetek, közösségi és kulturális intézmények 

V. Projekt(csomag) becsült költségvetése (millió Ft) 

5000 

VI. Projekt(csomag) kapcsolódása a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési részdokumentumban tervezett TOP 
intézkedésekhez 

1. Zalai integrált gazdaságfejlesztési projektcsomag 

VII. Projekt(csomag) – beérkező fejlesztési javaslatok, igények 

Később kerül részletezésre. Igények részben felmérésre kerültek, ezek egyeztetése folyamatban van. 

 

I. Az ágazati OP-ba megfogalmazott projekt(csomag) megnevezése  
Kérjük, jelölje meg az OP-t, és a finanszírozó alapot! 

Projektcsomag neve: A társadalmi befogadás rendszerének zalai fejlesztési programcsomagja – A 
mélyszegénységben élők, romák felzárkózását segítő zalai infrastrukturális beruházások 
Kapcsolódó OP és prioritás: EFOP 2. 

II. Projekt(csomag) célja  
(A beavatkozás 1-2 fontosabb célját szükséges meghatározni, amelyekhez később mérhető indikátorok, 
mérőszámok is kapcsolhatók – max. 5 bulletpont) 

 A programcsomag célja a zalai mélyszegénységben élők, romák felzárkózását segítő infrastrukturális 
beruházások komplex megvalósítása, amely magába foglalja a mélyszegénységben élők és romák integrációját 
és a velük foglalkozó szervezetek hatékonyabb beavatkozásait, modellprogramok végrehajtását segítő és a 
közösségi aktivitásnak teret adó, illetve a hátrányos helyzetűek fenntartható lakhatását támogató 
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infrastrukturális beruházásokat. 

 A programcsomagban meglévő épületek felújítása, funkcióváltása, szociális bérlakások kialakítása, közösségi 
célú terek fejlesztése, valamint szervezetek hatékonyabb feladatellátásához és a programokhoz szükséges 
eszközök biztosítása támogatható. 

 Külön cél a telepszerű életkörülmények között élők segítése, a telepszerű lakhatási körülmények között élő 
marginalizált csoportok mobilizációjának és lakhatási körülményeinek javítása, a szegregált élethelyzetek 
felszámolása. 

 Zalában már több ilyen program megvalósult, így ezek tapasztalatai építve javasolt a 2014-2020 közötti 
időszakban a programcsomag indítása. 

 Szegregátum Zalában több is található, vannak települések, ahol a mélyszegénységben élők, romák nem 
szegregált körülmények között élnek, így minden projekt esetében javasolt egyéni megoldások kidolgozása. A 
nagyvárosokban (mjv) élő romák élethelyzetének javításához az EFOP/TOP lehatárolás alapján a városok a 
TOP-ból kaphatnak támogatást. 

III. Projekt(csomag) rövid tartalma  
(Felsorolásszerűen azon tartalmi elemek, amelyek a projekt(csomag) későbbi támogatási elemeit fogják képezni, 
és amelyekre EU támogatás fordítható: beruházások, szolgáltatási elemek stb. - max. 8 sor) 

 meglévő épületek felújítása, funkcióváltása, szociális bérlakások kialakítása, közösségi célú terek fejlesztése, a 
szervezetek hatékonyabb feladatellátásához és a programokhoz szükséges eszközök biztosítása 

 integrálható szegregátumok esetében lakásfelújítás, komfortfokozat emelése, életveszélyes lakhatási 
körülmények megszüntetése, lakások kiváltása, szociális bérlakások építése, vadtelepek felszámolása;  

 az integrált program megvalósításához szükséges szolgáltató, illetve közösségi helyek kialakítása,  

 a szegregátumon belüli és a szegregátumból kifelé történő mobilizáció támogatása 

 a közterületek rendezését célzó munkálatok elvégzése, közművekhez való hozzáférés a szegregátumban.  

IV. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei 
(kerüljön külön kiemelésre az a fő kedvezményezett, amely a fejlesztés megvalósítója lesz) Max 5 bulletpont. 

 Zala megye mélyszegénységben élő, roma lakossága 

 Romák lakta települések, településcsoportok (pl. Zalakomár, Galambok, Szentpéterúr, stb) 

 Szegregátumok, telepszerű lakhatási körülmények között élők 

 Önkormányzatok és társulásaik, intézményeik, központi költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzatok, 
költségvetési szervek, nem állami szereplők, civil szervezetek és egyházak, egyházi szervezetek, szociális 
szövetkezetek, közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók 

V. Projekt(csomag) becsült költségvetése (millió Ft) 

3000 

VI. Projekt(csomag) kapcsolódása a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési részdokumentumban tervezett TOP 
intézkedésekhez 

4. Zalai foglalkoztatási projektcsomag 

VII. Projekt(csomag) – beérkező fejlesztési javaslatok, igények 

Később kerül részletezésre. Igények részben felmérésre kerültek, ezek egyeztetése folyamatban van. 

 

I. Az ágazati OP-ba megfogalmazott projekt(csomag) megnevezése  
Kérjük, jelölje meg az OP-t, és a finanszírozó alapot! 

Projektcsomag neve: A társadalmi befogadás rendszerének zalai fejlesztési programcsomagja – Közösségi 
terek és szolgáltatások zalai fejlesztési programja 
Kapcsolódó OP és prioritás: EFOP 2. VP 6. 

II. Projekt(csomag) célja  
(A beavatkozás 1-2 fontosabb célját szükséges meghatározni, amelyekhez később mérhető indikátorok, 
mérőszámok is kapcsolhatók – max. 5 bulletpont) 

 Az erős, versenybe szálló Zala nem képzelhető el összetartó, a fejlesztések iránt elkötelezett, megújulásra 
képes közösségek, aktív társadalmi szerepvállalás és önkéntes tevékenységek nélkül. A programcsomag egyik 
célja a közösségi terek és szolgáltatások fejlesztése, mely nem képzelhető el a meglévő, illetve funkcionálisan 
megüresedett ingatlanok felújítása, esetenként új ingatlanok építése nélkül. Az EFOP jellemzően a zalai 
városok közösségi tereinek megújítását, újak építését célozza, míg a Vidékfejlesztési Program keretében a 
falusi integrált közösségi szolgáltató terek (IKSZT) megújítására lesz lehetőség. Városi szinten pl. a 
zalaegerszegi Agora program, a letenyei Kastély művelődési célú felújítása, vagy a zalakarosi új Művelődési 
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Központ építése valósítható meg, az IKSZT elképzeléseket a VP releváns fejezetében nevesítjük. 

 Zala másik célja, hogy a programcsomag keretében az önkéntességhez kapcsolódó infrastrukturális 
fejlesztések valósuljanak meg, illetve támogatást kapjanak a zalai karitatív, humanitárius szervezetek 
infrastrukturális fejlesztései.  

III. Projekt(csomag) rövid tartalma  
(Felsorolásszerűen azon tartalmi elemek, amelyek a projekt(csomag) későbbi támogatási elemeit fogják képezni, 
és amelyekre EU támogatás fordítható: beruházások, szolgáltatási elemek stb. - max. 8 sor) 

 Új, meglévő, illetve a funkcionálisan megüresedett ingatlanok építése, felújítása 

 Bentlakásos programok megvalósítását is lehetővé tevő funkcióváltás 

 Eszközellátottság fejlesztése, szolgáltatóház kialakítása és fejlesztése 

 Önkéntes, karitatív hálózat fizikai és informatikai infrastruktúra fejlesztése, helyi önkéntes pontok fejlesztése   

IV. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei 
(kerüljön külön kiemelésre az a fő kedvezményezett, amely a fejlesztés megvalósítója lesz) Max 5 bulletpont. 

 Zala megye települései, elsősorban városok (falusi jogállású települések VP keretében kaphatnak támogatást 

 Zala megyében élő lakosság, látogatók, turisták 

 Önkormányzatok és társulásaik, intézményeik, központi költségvetési szervek, nemzetiségi önkormányzatok, 
költségvetési szervek, nem állami szereplők, civil szervezetek és egyházak, egyházi szervezetek 

V. Projekt(csomag) becsült költségvetése (millió Ft) 

2000 

VI. Projekt(csomag) kapcsolódása a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési részdokumentumban tervezett TOP 
intézkedésekhez 

1. Zalai integrált gazdaságfejlesztési projektcsomag 
4. Zalai foglalkoztatási projektcsomag 

VII. Projekt(csomag) – beérkező fejlesztési javaslatok, igények 

Később kerül részletezésre. Igények részben felmérésre kerültek, ezek egyeztetése folyamatban van. 

 

I. Az ágazati OP-ba megfogalmazott projekt(csomag) megnevezése  
Kérjük, jelölje meg az OP-t, és a finanszírozó alapot! 

Projektcsomag neve: A társadalmi befogadás rendszerének zalai fejlesztési programcsomagja – Munkaerő-
piaci szempontból hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása Zalában  
Kapcsolódó OP és prioritás: EFOP 1. 

II. Projekt(csomag) célja  
(A beavatkozás 1-2 fontosabb célját szükséges meghatározni, amelyekhez később mérhető indikátorok, 
mérőszámok is kapcsolhatók – max. 5 bulletpont) 

 Az erős, versenybe szálló Zala nem képzelhető el összetartó, a fejlesztések iránt elkötelezett, megújulásra 
képes közösségek, aktív társadalmi szerepvállalás nélkül. 

 A programcsomag célja a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű, vagy veszélyeztetett csoportok 
foglalkoztathatóságának javítása Zalában, összhangban a GINOP 5. prioritásban foglaltakkal. 

 A programcsomag több célcsoporthoz kapcsolódóan fogalmaz meg zalai célokat: 

 A megváltozott munkaképességű emberek foglalkozási rehabilitációjának célja az egyén megmaradt 
munkaképességének fejlesztése és visszavezetése a munkaerő-piacra, mely kiterjed a drogbetegek 
munkaerő-piacra történő fokozatos visszavezetésére is. 

 A munkanélküliek, valamint a munkahelyük elvesztésében fenyegetett személyek cél a hozzáférés a 
folyamatos mentorálással támogatott tanulási lehetőségekhez.  

 A megyében jelentős a munka világából tartósan kiszorult hátrányos helyzetű emberek száma. Cél, hogy 
többirányú, összehangolt beavatkozással eséllyel tudjanak megjelenni a munka világában. 

 Kiemelt cél a romák (kiemelten roma nők) foglalkoztatásba ágyazott képzése jellemzőn azokon a zalai 
településeken, ahol élnek.  

III. Projekt(csomag) rövid tartalma  
(Felsorolásszerűen azon tartalmi elemek, amelyek a projekt(csomag) későbbi támogatási elemeit fogják képezni, 
és amelyekre EU támogatás fordítható: beruházások, szolgáltatási elemek stb. - max. 8 sor) 

 Megváltozott munkaképességű emberek esetében tanácsadás, csoportos foglalkozás, humán-szolgáltatás, 
képzés és a megváltozott munkaképességhez igazított munkahely feltárása, a tartós munkaerő-piaci 
integráció érdekében nyújtott támogatás (átmeneti jellegű támogatott foglalkoztatás). 
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 Munkanélküliek, valamint a munkahelyük elvesztésében fenyegetett személyek esetében az igényeikre 
szabott, a fenntartható életmódot és a helyi igényekhez illeszkedő foglalkoztathatóságot javító 
kompetenciákra irányul tanulási programok.  

 Tartós munkanélküliek esetében egyénre szabott segítségnyújtás, tanácsadás, önsegítő képesség erősítése, 
mentorálás, munkatapasztalat szerzés és ezen idő alatt megélhetési támogatás 

 A foglalkoztatási szempontból különösen hátrányos helyzetű romák támogatott képzése, egyénre szabott 
segítése, mentorálása és támogatott foglalkoztatása.  

IV. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei 
(kerüljön külön kiemelésre az a fő kedvezményezett, amely a fejlesztés megvalósítója lesz) Max 5 bulletpont. 

 Zala megye települései, az itt élő hátrányos helyzetű, álláskereső lakosság 

 Zalai akkreditált nonprofit munkaerő-piaci szolgáltatók, innovatív foglalkoztatási programokban tapasztalatot 
szerző szervezetek 

 Bevont önkormányzatok és intézményeik, nemzetiségi önkormányzatok, költségvetési szervek, nem állami 
szereplők, egyházak, egyházi szervezetek 

V. Projekt(csomag) becsült költségvetése (millió Ft) 

2000 

VI. Projekt(csomag) kapcsolódása a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési részdokumentumban tervezett TOP 
intézkedésekhez 

1. Zalai integrált gazdaságfejlesztési projektcsomag 
4. Zalai foglalkoztatási projektcsomag 

VII. Projekt(csomag) – beérkező fejlesztési javaslatok, igények 

Később kerül részletezésre. Igények részben felmérésre kerültek, ezek egyeztetése folyamatban van. 

 

I. Az ágazati OP-ba megfogalmazott projekt(csomag) megnevezése  
Kérjük, jelölje meg az OP-t, és a finanszírozó alapot! 

Projektcsomag neve: A társadalmi befogadás rendszerének zalai fejlesztési programcsomagja – Zalai 
közösségi és önkéntes programok fenntartása, újak indítása 
Kapcsolódó OP és prioritás: EFOP 1. 

II. Projekt(csomag) célja  
(A beavatkozás 1-2 fontosabb célját szükséges meghatározni, amelyekhez később mérhető indikátorok, 
mérőszámok is kapcsolhatók – max. 5 bulletpont) 

 Az erős, versenybe szálló Zala nem képzelhető el összetartó, a fejlesztések iránt elkötelezett, megújulásra 
képes közösségek, aktív társadalmi szerepvállalás és önkéntes tevékenységek nélkül. Az infrastrukturális 
beruházások mellett szükség van azoknak a szoft tevékenységekre, amelyek megteremtik a társadalmi bázisát 
a fejlesztéseknek. 

 Zala megye programcsomaghoz kapcsolódó célja a helyi közélet szervezésében, a helyi kultúra ápolásában, a 
helyi igények szakszerű feltárásában és kielégítésében meghatározó szerepű civil és egyházi szervezetek, 
szerveződések bekapcsolása a közösségépítő tevékenységekbe. Cél a civil társadalom megerősítése, aktív 
polgári szerepre való felkészítése, a közösségi tervezés és a közösség-fejlesztés módszertanának 
alkalmazásával értékalapú társadalmi kohéziót erősítő programok indítása. 

 A programcsomag másik célja a működő önkéntes programokra építve karitatív, önkéntes tevékenység és 
aktív társadalmi szerepvállalás erősítése, cselekvőképes helyi közösségek önfenntartó erejének növelése. Cél, 
hogy a társadalmi aktivitásra nevelés érdekében növekedjen a fiatalkorú önkéntesek fogadásra alkalmas civil 
szervezetek száma, javuljon a civil szerveztek együttműködési kompetenciája az oktatási, egészségügyi, 
szociális területeken tevékenykedő tartozó intézményekkel. 

 Cél a zalai fiatalok érdemi önkéntes munkavégzésének erősítése, illetve a fiatalok és az idősek aktív életének 
és széles körű társadalmi részvételének elősegítése. Cél, hogy minél több állampolgár vegyen részt önkéntes 
tevékenységben, és az informális, nem formális tanulási környezetben olyan kompetenciái fejlődjenek, 
amelyeket a munkaerő-piaci szereplők érvényesnek fogadnak el. 

 A programcsomag beruházási elemeit az EFOP 2. prioritása támogatja. 

III. Projekt(csomag) rövid tartalma  
(Felsorolásszerűen azon tartalmi elemek, amelyek a projekt(csomag) későbbi támogatási elemeit fogják képezni, 
és amelyekre EU támogatás fordítható: beruházások, szolgáltatási elemek stb. - max. 8 sor) 

 Lakóközösségi programok, információs és szolgáltató irodák fejlesztése, közösségi kezdeményezések 
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támogatása, szakemberek alkalmazása, közösségfejlesztési módszertan kifejlesztése, eszközfejlesztés. 

 Érzékenyítő programok, népszerűsítő kampányok szervezése, az önkéntes programok megvalósítását célzó 
módszertan megismertetése, szakemberek és önkéntesek képzése 

 Önkéntesek civil szervezetekbe, egyházi intézményekbe, önkormányzati és állami intézményekbe való 
bevonásán keresztül a szolgáltatások körének és színvonalának bővítése.  

 Toborzó munka, tanácsadás, csoportos foglalkozás, humánszolgáltatás, képzés és önkéntes munkakör, 
munkahely feltárása, fejlesztése  

IV. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei 
(kerüljön külön kiemelésre az a fő kedvezményezett, amely a fejlesztés megvalósítója lesz) Max 5 bulletpont. 

 Zala megye települései, az itt élő lakosság, különösen a fiatalok 

 Zalai Falvak Egyesülete, mint megyei önkéntes centrum 

 Közösségi és önkéntes programokban szervezőként, „foglalkoztatóként” bevont önkormányzatok és 
társulásaik, intézményeik, központi költségvetési szervek, nemzetiségi önkormányzatok, költségvetési szervek, 
nem állami szereplők, civil szervezetek és egyházak, egyházi szervezetek 

V. Projekt(csomag) becsült költségvetése (millió Ft) 

2000 

VI. Projekt(csomag) kapcsolódása a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési részdokumentumban tervezett TOP 
intézkedésekhez 

1. Zalai integrált gazdaságfejlesztési projektcsomag 
4. Zalai foglalkoztatási projektcsomag 

VII. Projekt(csomag) – beérkező fejlesztési javaslatok, igények 

Később kerül részletezésre. Igények részben felmérésre kerültek, ezek egyeztetése folyamatban van. 

 

I. Az ágazati OP-ba megfogalmazott projekt(csomag) megnevezése  
Kérjük, jelölje meg az OP-t, és a finanszírozó alapot! 

Projektcsomag neve: A társadalmi befogadás rendszerének zalai fejlesztési programcsomagja – Zalai 
hátrányos helyzetű emberek integrációjának erősítése 
Kapcsolódó OP és prioritás: EFOP 1. 

II. Projekt(csomag) célja  
(A beavatkozás 1-2 fontosabb célját szükséges meghatározni, amelyekhez később mérhető indikátorok, 
mérőszámok is kapcsolhatók – max. 5 bulletpont) 

 Az erős, versenybe szálló Zala nem képzelhető el összetartó, a fejlesztések iránt elkötelezett, megújulásra 
képes közösségek, aktív társadalmi szerepvállalás és önkéntes tevékenységek nélkül. Az infrastrukturális 
beruházások mellett szükség van azoknak a szoft tevékenységekre, amelyek megteremtik a társadalmi bázisát 
a fejlesztéseknek. 

 A programcsomag célja a „Szegénység elleni európai platform” elveinek megfelelő olyan szociális és területi 
kohézió biztosítása, ahol a növekedés és a munkahelyteremtés előnyeit széles körben megosztják, a 
szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők pedig méltóságban, a társadalom aktív tagjaiként 
élhetnek. A programcsomag, a már létező pozitív megyei példákra építve több részcélt tűz ki maga elé: 

 Hátrányos helyzetű emberek, romák aktív társadalmi szerepvállalását, roma nők civil szerveződéseinek 
támogatását, társadalmi szemléletformálást anti-diszkriminációs programokkal, romák médiumokban 
történő foglalkoztatását. 

 Kulturális identitás megőrzését, romák társadalmi és kulturális befogadását, a kirekesztésnek kitett 
csoportok állampolgári, civil attitűdjének fejlesztését 

 Esélyegyenlőség erősítését és társadalmi reintegráció ösztönzését a fogyatékos személyekkel, 
pszichiátriai betegekkel, szenvedélybetegekkel, demensekkel, idősekkel, hajléktalanokkal, 
gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekekkel és fiatal felnőttekkel, oltalmazott gyermekekkel, a 
javítóintézetből kikerülőkkel, illetve a bűnelkövetőkkel. 

III. Projekt(csomag) rövid tartalma  
(Felsorolásszerűen azon tartalmi elemek, amelyek a projekt(csomag) későbbi támogatási elemeit fogják képezni, 
és amelyekre EU támogatás fordítható: beruházások, szolgáltatási elemek stb. - max. 8 sor) 

 Különféle kultúrák, nemzetiségek közötti együtt cselekvések, kommunikációs tréningek, közös programok 

 Közösségeket összehozó innovatív programok  

 Médiát érzékenyítő tréningek, kisebbségi médiaprogramok és műsorok támogatása. 
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 A hátrányos helyzetű csoportok értékeinek bemutatása, ezeket népszerűsítő kulturális és oktatási pontok 
kialakítása, a kultúra tárgyi emlékeinek gyűjtése, a roma és más nemzetiségi kiadványok megjelentetése 

 Műsorok készítése, roma újságírók, médiaszakemberek képzése és foglalkoztatása 

IV. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei 
(kerüljön külön kiemelésre az a fő kedvezményezett, amely a fejlesztés megvalósítója lesz) Max 5 bulletpont. 

 Hátrányos helyzetű, vagy veszélyeztetett csoportok, roma nemzetiségű személyek, kiemelten roma nők, helyi 
közösségek és tagjaik; megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élő személye  

 Állami szervezetek, önkormányzatok és társulásaik, nemzetiségi önkormányzatok; önkormányzati 
intézmények, központi költségvetési szervek, civil szervezetek, egyházi szervezetek, egyházak, 
médiaszervezetek, egészségügyi és pedagógiai felsőoktatási intézmények 

V. Projekt(csomag) becsült költségvetése (millió Ft) 

2000 

VI. Projekt(csomag) kapcsolódása a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési részdokumentumban tervezett TOP 
intézkedésekhez 

1. Zalai integrált gazdaságfejlesztési projektcsomag 
4. Zalai foglalkoztatási projektcsomag 

VII. Projekt(csomag) – beérkező fejlesztési javaslatok, igények 

Később kerül részletezésre. Igények részben felmérésre kerültek, ezek egyeztetése folyamatban van. 

 

I. Az ágazati OP-ba megfogalmazott projekt(csomag) megnevezése  
Kérjük, jelölje meg az OP-t, és a finanszírozó alapot! 

Projektcsomag neve: A társadalmi befogadás rendszerének zalai fejlesztési programcsomagja – Zalai gyerekek 
és fiatalok képességeinek kibontakoztatása 
Kapcsolódó OP és prioritás: EFOP 1. 

II. Projekt(csomag) célja  
(A beavatkozás 1-2 fontosabb célját szükséges meghatározni, amelyekhez később mérhető indikátorok, 
mérőszámok is kapcsolhatók – max. 5 bulletpont) 

 Az erős, versenybe szálló Zala nem képzelhető el összetartó, a fejlesztések iránt elkötelezett, megújulásra 
képes közösségek, aktív társadalmi szerepvállalás és önkéntes tevékenységek nélkül. A beruházások mellett 
szükség van szoft tevékenységekre, amelyek megteremtik a fejlesztések társadalmi bázisát. 

 A megye felemelkedésének egyik kulcsa, hogy milyen mértékben tudja megszólítani az ifjúsági közösségeket, 
hogyan tudja ösztönözni őket aktív közéleti szerepvállalásra, és segíteni az elhelyezkedésben.  

 A programcsomag célja ennek megfelelően, a Nemzeti Ifjúsági Stratégiával összhangban a fiatalok társadalmi 
aktivitásának növelése, az őket körülvevő elsődleges társadalmi közeg – helyi közösségek, kortárs csoportok – 
fejlesztése közvetlen programok támogatásával, illetve a korosztály élethelyzetére befolyással bíró ágazatok 
szereplői együttműködésének mélyítésével, önismeretük javításával, és a helyi ifjúsági munka komplex 
fejlesztésével. A programcsomag a pozitív megyei példákra építve több részcélt tűz ki maga elé: 

 Fiatalok helyi aktivitását támogató rendszer kialakítását, fejlesztését komplex ifjúsági szolgáltatásokat 
nyújtó kommunikációs hálózatok bővítésével. 

 Települési ifjúsági munka fejlesztését, a fiatalok helyi szerepvállalásának, kezdeményezéseinek 
támogatását, a testi, lelki képességek kibontakoztatását. 

III. Projekt(csomag) rövid tartalma  
(Felsorolásszerűen azon tartalmi elemek, amelyek a projekt(csomag) későbbi támogatási elemeit fogják képezni, 
és amelyekre EU támogatás fordítható: beruházások, szolgáltatási elemek stb. - max. 8 sor) 

 Komplex ifjúsági szolgáltatásokat nyújtó kommunikációs hálózatok kialakítása, információs és tanácsadó 
irodák kialakítása, fejlesztése. 

 Fiatalok által kezdeményezett helyi közösségi programok megvalósítása, fiatalok aktív részvételével történő 
helyi- mikrotérségi kisléptékű cselekvési tervek kidolgozása és megvalósítása 

IV. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei 
(kerüljön külön kiemelésre az a fő kedvezményezett, amely a fejlesztés megvalósítója lesz) Max 5 bulletpont. 

 12-29 év közötti gyermekek és fiatalok, a települési ifjúsági munka szereplői, önkormányzatok, önkormányzati 
intézmények, civil szervezetek, ifjúsági közösségek  

V. Projekt(csomag) becsült költségvetése (millió Ft) 

2000 
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VI. Projekt(csomag) kapcsolódása a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési részdokumentumban tervezett TOP 
intézkedésekhez 

4. Zalai foglalkoztatási projektcsomag 

VII. Projekt(csomag) – beérkező fejlesztési javaslatok, igények 

Később kerül részletezésre. Igények részben felmérésre kerültek, ezek egyeztetése folyamatban van. 

 

I. Az ágazati OP-ba megfogalmazott projekt(csomag) megnevezése  
Kérjük, jelölje meg az OP-t, és a finanszírozó alapot! 

Projektcsomag neve: A társadalmi befogadás rendszerének zalai fejlesztési programcsomagja – Az 
egészségtudatosság fejlesztése, az egészségfejlesztés zalai programja  
Kapcsolódó OP és prioritás: EFOP 1. 

II. Projekt(csomag) célja  
(A beavatkozás 1-2 fontosabb célját szükséges meghatározni, amelyekhez később mérhető indikátorok, 
mérőszámok is kapcsolhatók – max. 5 bulletpont) 

 Az erős, versenybe szálló Zala nem képzelhető el a lakosság egészségi állapotának javítása, életmód-váltó 
programok nélkül. Az elmúlt időszakban települési, közösségi és vállalati egészségfejlesztő programok mellett 
2 egészségfejlesztési iroda is megkezdte működését (Lenti, Keszthely), amely pilot projektként mintául 
szolgálhat egy komplex zalai egészfejlesztési-egészségmegőrzési programhoz. 

 A megyei egészségfejlesztési programcsomag célja az élethosszon át tartó megelőzés elérése a lakosság 
egészségtudatosságának fejlesztésével (mely tartalmazza az egészségügyi szolgáltatókkal való 
együttműködést is), az egészségfejlesztéshez és a betegségmegelőzési programokhoz való egyenlő társadalmi 
hozzáférés biztosításával és a fizikai aktivitás növelésével, másrészt az egészségügyi ellátások javítása. A 
programcsomag, a már létező pozitív megyei példákra építve több részcélt tűz ki maga elé: 

 a lakossági fizikai aktivitási szint fokozását, közösségi lelki egészség fejlesztését, 

 függőségek megelőzése és visszaszorítását (pl.: dohányzás, alkohol, drog), 

 életmóddal összefüggő betegségek és szövődményeik megelőzését, 

 lakossági szűrések elterjesztését és korszerűsítését, speciális célcsoportok egészségügyi ellátását, 

 egészségügyi ellátórendszer hatékonyságának fokozását, 

 és egyéb, az egészségfejlesztést segítő aktivitások támogatását. 

 A megyei egészségfejlesztést össze kell hangolni az ágazat infrastrukturális beruházási programjaival. 

III. Projekt(csomag) rövid tartalma  
(Felsorolásszerűen azon tartalmi elemek, amelyek a projekt(csomag) későbbi támogatási elemeit fogják képezni, 
és amelyekre EU támogatás fordítható: beruházások, szolgáltatási elemek stb. - max. 8 sor) 

 Egészségfejlesztési irodák létesítése, működtetése 

 Szakmai programok, rendezvények, kampányok, szűrővizsgálatok,  

 Képzések, továbbképzések, PR és marketing 

 Kiegészítő eszközfejlesztések 

IV. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei 
(kerüljön külön kiemelésre az a fő kedvezményezett, amely a fejlesztés megvalósítója lesz) Max 5 bulletpont. 

 Lakosság, a népegészségügyi kommunikációban érintett szakemberek, a központi vagy helyi döntéshozók 

 Egészségügyi szolgáltatók, állami szervek, önkormányzatok, önkormányzati intézmények, civil szervezetek, 
egyházi szervezetek, köznevelési intézmények munkahelyek, felsőoktatási egészségügyi intézmények 

V. Projekt(csomag) becsült költségvetése (millió Ft) 

2000 

VI. Projekt(csomag) kapcsolódása a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési részdokumentumban tervezett TOP 
intézkedésekhez 

4. Zalai foglalkoztatási projektcsomag 

VII. Projekt(csomag) – beérkező fejlesztési javaslatok, igények 

Később kerül részletezésre. Igények részben felmérésre kerültek, ezek egyeztetése folyamatban van. 

 
Beruházás az oktatásba – a zalai tudástőke fejlesztése 
 

I. Az ágazati OP-ba megfogalmazott projekt(csomag) megnevezése  
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Kérjük, jelölje meg az OP-t, és a finanszírozó alapot! 

Projektcsomag neve: Beruházás az oktatásba – a zalai tudástőke fejlesztése – A zalai közoktatási rendszer 
beruházási programja, kiemelt fókusszal az aprófalvas településhálózatra 
Kapcsolódó OP és prioritás: EFOP 4. 

II. Projekt(csomag) célja  
(A beavatkozás 1-2 fontosabb célját szükséges meghatározni, amelyekhez később mérhető indikátorok, 
mérőszámok is kapcsolhatók – max. 5 bulletpont) 

 Az erős, versenybe szálló Zala számára kiemelten fontos a közoktatási intézményrendszer infrastrukturális 
beruházásainak megvalósítása, elsősorban a demográfiailag növekvő, vagy stagnáló népességű településeken, 
figyelembe véve az aprófalvas településrendszer sajátosságait. 

 A közoktatási intézményrendszer revitalizációs fejlesztéseit a PHARE, a ROP és az NYDOP programok egyaránt 
támogatták, de számos, főleg városi jogállású település iskola-felújítása nem valósulhatott meg a pályázati 
kiírások miatt. 

 A programcsomag célja, hogy megteremtse a megye hosszú távon fenntartható közoktatási hálózatát. A 
program kiterjed az egész napos iskolai nevelés és a mindennapi testnevelés feltételeinek megteremtésére, az 
alapinfrastrukturális feltételeken túlmutató minőségi oktatási környezet kialakítására (elsősorban a 
természettudományi, nyelvi és a műszaki területen), valamint a nevelést segítő, nem formális többlet 
szolgáltatások nyújtására (amelyek javítják a diákok motivációját, művészeti kompetenciáit, tanulási kedvét és 
erősítik a közösségi aktivitásukat, a tanár-diák közötti együttműködést, közös munkát). 

 A közoktatás-fejlesztési program a Tankerületek bevonásával adjon választ a zalai kistelepülések iskoláztatási 
gondjaira. 

III. Projekt(csomag) rövid tartalma  
(Felsorolásszerűen azon tartalmi elemek, amelyek a projekt(csomag) későbbi támogatási elemeit fogják képezni, 
és amelyekre EU támogatás fordítható: beruházások, szolgáltatási elemek stb. - max. 8 sor) 

 Infrastrukturális fejlesztés, mely kiterjed az egész napos iskolai nevelés és a mindennapi testnevelés 
feltételeinek megteremtésére, építés és eszközfejlesztés 

 Az alapinfrastrukturális feltételeken túlmutató minőségi oktatási környezet kialakítása  

IV. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei 
(kerüljön külön kiemelésre az a fő kedvezményezett, amely a fejlesztés megvalósítója lesz) Max 5 bulletpont. 

 Köznevelési intézményekben tanulók és dolgozók  

 Köznevelési intézmények és fenntartóik 

V. Projekt(csomag) becsült költségvetése (millió Ft) 

8000 

VI. Projekt(csomag) kapcsolódása a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési részdokumentumban tervezett TOP 
intézkedésekhez 

4. Zalai foglalkoztatási projektcsomag 

VII. Projekt(csomag) – beérkező fejlesztési javaslatok, igények 

Később kerül részletezésre. Igények részben felmérésre kerültek, ezek egyeztetése folyamatban van. 

 

I. Az ágazati OP-ba megfogalmazott projekt(csomag) megnevezése  
Kérjük, jelölje meg az OP-t, és a finanszírozó alapot! 

Projektcsomag neve: Beruházás az oktatásba – a zalai tudástőke fejlesztése – A zalai felsőoktatás fejlesztési 
programja 
Kapcsolódó OP és prioritás: EFOP 4. 

II. Projekt(csomag) célja  
(A beavatkozás 1-2 fontosabb célját szükséges meghatározni, amelyekhez később mérhető indikátorok, 
mérőszámok is kapcsolhatók – max. 5 bulletpont) 

 Az erős, versenybe szálló Zala számára kiemelten fontos cél a felsőoktatási intézményrendszer 
infrastrukturális beruházásainak megvalósítása, a keszthelyi, a zalaegerszegi és nagykanizsai intézmények 
megújítása, új karok, fakultások indítása, középtávon pedig önálló zalai egyetem létesítése. 

 A megye versenyképességének növelése érdekében cél a külföldi – elsősorban más EU tagállamokból érkező – 
hallgatók és oktatók vonzása.  

 A programcsomag másik célja a minőségi megújulás és a gazdasági igényeknek való jobb megfelelés 
elősegítése, az országspecifikus célokban is megfogalmazott, a képzés és a munkaerő-piaci átmenet 
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rugalmasságát támogató infrastrukturális beruházások biztosítása. Az infrastrukturális beruházások szolgálják 
a tudásháromszög kiépítését és duális-kooperatív képzés mellett jelentkező innovatív vállalati-felsőoktatási 
képzési együttműködések eszköz oldalát is támogatják. 

 A campusok fejlesztése mellett cél a duális-kooperatív képzés gyakorlóhelyeinek és a vállalati-felsőoktatási 
képzési együttműködések infrastrukturális fejlesztése és ehhez eszközök beszerzése elsősorban a speciális 
zalai gazdasági ágazatokban, a vállalatokkal közösen fejlesztendő gyakorlati képzőhelyek, az egész életen át 
tartó tanulás keretébe tartozó felsőoktatási át- és továbbképzési infrastruktúra fejlesztése, a távoktatás és a 
nyílt forrású tanulás infrastruktúrájának kiépítése, a kollégiumok épületének modernizációja. 

 A programcsomag célja, hogy megteremtse a megye hosszú távon fenntartható felsőoktatási hálózatát. 

III. Projekt(csomag) rövid tartalma  
(Felsorolásszerűen azon tartalmi elemek, amelyek a projekt(csomag) későbbi támogatási elemeit fogják képezni, 
és amelyekre EU támogatás fordítható: beruházások, szolgáltatási elemek stb. - max. 8 sor) 

 Infrastrukturális fejlesztések, melyek kiterjednek a campusokra, a kollégiumokra és a duális-kooperatív képzés 
gyakorlóhelyeire, építés és eszközfejlesztés egyaránt  

IV. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei 
(kerüljön külön kiemelésre az a fő kedvezményezett, amely a fejlesztés megvalósítója lesz) Max 5 bulletpont. 

 Felsőoktatási intézményekben tanulók és dolgozók  

 Felsőoktatási intézmények és fenntartóik 

V. Projekt(csomag) becsült költségvetése (millió Ft) 

6000 

VI. Projekt(csomag) kapcsolódása a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési részdokumentumban tervezett TOP 
intézkedésekhez 

1. Zalai integrált gazdaságfejlesztési projektcsomag 
2. Zalai turizmusfejlesztési projektcsomag 

3. Zalai alternatív hálózati gazdaságfejlesztési projektcsomag 
4. Zalai foglalkoztatási projektcsomag 

VII. Projekt(csomag) – beérkező fejlesztési javaslatok, igények 

Később kerül részletezésre. Igények részben felmérésre kerültek, ezek egyeztetése folyamatban van. 

 

I. Az ágazati OP-ba megfogalmazott projekt(csomag) megnevezése  
Kérjük, jelölje meg az OP-t, és a finanszírozó alapot! 

Projektcsomag neve: Beruházás az oktatásba – a zalai tudástőke fejlesztése – Aktív és egészséges élethez 
kapcsolódó közösségi (sport) infrastruktúra-fejlesztése Zala megyében 
Kapcsolódó OP és prioritás: EFOP 4. 

II. Projekt(csomag) célja  
(A beavatkozás 1-2 fontosabb célját szükséges meghatározni, amelyekhez később mérhető indikátorok, 
mérőszámok is kapcsolhatók – max. 5 bulletpont) 

 Az aktív és egészséges élethez szükséges a közösségi sport infrastruktúra fejlesztése, mindenki számára 
elérhető, változatos mozgási lehetőségek biztosítása, ezért az erős, versenybe szálló Zala számára kiemelten 
fontos cél a tömegsport létesítmények felújítási, építési programja. 

 A program keretében szabadtéri pályák, sportcsarnokok, uszodai létesítmények, egyéb sportlétesítmények 
megújítása, építése történik, járási szinten biztosítva az elérhetőséget. 

 A programelem kapcsolódik városfejlesztési, településmegújítási akciókhoz, komplex projektekhez. 

III. Projekt(csomag) rövid tartalma  
(Felsorolásszerűen azon tartalmi elemek, amelyek a projekt(csomag) későbbi támogatási elemeit fogják képezni, 
és amelyekre EU támogatás fordítható: beruházások, szolgáltatási elemek stb. - max. 8 sor) 

 Infrastrukturális fejlesztések, melyek célja a tömegsporthoz, egészséges életmódhoz kapcsolódó építkezés, 
eszközfejlesztés  

IV. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei 
(kerüljön külön kiemelésre az a fő kedvezményezett, amely a fejlesztés megvalósítója lesz) Max 5 bulletpont. 

 Települések lakossága, sportolók, turisták 

 Önkormányzatok és intézmények, civil szervezetek, vállalkozások 

V. Projekt(csomag) becsült költségvetése (millió Ft) 
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6000 

VI. Projekt(csomag) kapcsolódása a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési részdokumentumban tervezett TOP 
intézkedésekhez 

1. Zalai integrált gazdaságfejlesztési projektcsomag 
2. Zalai turizmusfejlesztési projektcsomag 

4. Zalai foglalkoztatási projektcsomag 

VII. Projekt(csomag) – beérkező fejlesztési javaslatok, igények 

Később kerül részletezésre. Igények részben felmérésre kerültek, ezek egyeztetése folyamatban van. 

 

I. Az ágazati OP-ba megfogalmazott projekt(csomag) megnevezése  
Kérjük, jelölje meg az OP-t, és a finanszírozó alapot! 

Projektcsomag neve: Beruházás az oktatásba – a zalai tudástőke fejlesztése – A zalai minőségi közoktatás 
fejlesztés ESZA programja 
Kapcsolódó OP és prioritás: EFOP 3. 

II. Projekt(csomag) célja  
(A beavatkozás 1-2 fontosabb célját szükséges meghatározni, amelyekhez később mérhető indikátorok, 
mérőszámok is kapcsolhatók – max. 5 bulletpont) 

 Jelenleg Magyarországon a közoktatás nem biztosítja eléggé a munkaerő-piaci részvételhez szükséges 
alapvető készségeket, az egészségkultúrát, nem alapozza meg kellő mértékben az egész életen át tartó 
tanulást. A köznevelés intézményei nem csökkentik eléggé a családi háttérből és szocio-kulturális 
környezetből adódó hátrányokat, hozzájárulva a hátrányos társadalmi helyzet továbbörökítéséhez. Az erős, 
versenybe szálló Zala számára ezért kiemelten fontos a közoktatási intézményrendszer minőségi reformja, 
színvonalának folyamatos emelése.  

 A zalai minőségi közoktatás fejlesztés programcsomag célja a köznevelési rendszer esélyteremtő szerepének 
javítása, a képzettségi szint növelése és a korai iskolaelhagyás arányának csökkentése. Cél a befogadó oktatás 
megteremtése, olyan oktatás-szervezési gyakorlatok támogatása, amelyek heterogén összetételű tanulói 
csoportok pedagógiai differenciálás mellett történő oktatását segítik, az egyéni sajátosságokhoz és 
szükségletekhez alkalmazkodó korszerű pedagógiai módszerek elterjesztése, a sérülékeny társadalmi 
csoportokhoz tartozó tanulók iskolai sikerességének támogatása szakmai-tartalmi fejlesztéssel; oktatási 
esélyegyenlőséget javító intézkedések megvalósítása. 

 A képzési tartalmak és a nevelés, oktatás minőségének javítása mellett cél a megyében dolgozó pedagógusok 
folyamatos szakmai fejlesztése, felkészítésük a korszerű pedagógiai módszerek alkalmazására, az intézmények 
közötti együttműködések erősítése, valamint a jó intézményi gyakorlatok elterjesztése. 

III. Projekt(csomag) rövid tartalma  
(Felsorolásszerűen azon tartalmi elemek, amelyek a projekt(csomag) későbbi támogatási elemeit fogják képezni, 
és amelyekre EU támogatás fordítható: beruházások, szolgáltatási elemek stb. - max. 8 sor) 

 Tartalmi-tantervi és módszertani ismeretek kialakítása és terjesztése 

 A pedagógiai módszertani kultúra megújítása (új képzési tartalmak kifejlesztése) és annak helyi, intézményi 
szinten történő adaptációja 

 Lemorzsolódási jelzőrendszer bevezetése és működtetése 

 A veszélyeztetett helyzetű gyerekek/tanulók iskolai sikerességének megteremtése érdekében érintett 
csoportok (kiemelten: szülők, pedagógusok, segítő szakemberek) együttműködésének támogatása 

 SNI gyermekek fejlesztését szolgáló eszközök (eljárások, módszerek) fejlesztése, az SNI tanulók munkaerő-
piacra történő átvezetését szolgáló programok megvalósítása 

 pedagógusok szakmai felkészültségének, elkötelezettségének növelését célzó programok, pedagógusokat 
érintő képzések, továbbképzések az alapképzések területén, a kulcskompetenciák vonatkozásában és a 
természettudományos, nyelvi oktatás, és a felzárkóztatás, tehetséggondozás területén 

IV. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei 
(kerüljön külön kiemelésre az a fő kedvezményezett, amely a fejlesztés megvalósítója lesz) Max 5 bulletpont. 

 Közoktatásban tanulók, dolgozók 

 Iskolafenntartók, Önkormányzatok és intézményeik 

V. Projekt(csomag) becsült költségvetése (millió Ft) 

4000 

VI. Projekt(csomag) kapcsolódása a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési részdokumentumban tervezett TOP 
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intézkedésekhez 

4. Zalai foglalkoztatási projektcsomag 

VII. Projekt(csomag) – beérkező fejlesztési javaslatok, igények 

Később kerül részletezésre. Igények részben felmérésre kerültek, ezek egyeztetése folyamatban van. 

 

I. Az ágazati OP-ba megfogalmazott projekt(csomag) megnevezése  
Kérjük, jelölje meg az OP-t, és a finanszírozó alapot! 

Projektcsomag neve: Beruházás az oktatásba – a zalai tudástőke fejlesztése – A nem formális és informális 
tanulási formák elterjesztésének megyei programja 
Kapcsolódó OP és prioritás: EFOP 3. 

II. Projekt(csomag) célja  
(A beavatkozás 1-2 fontosabb célját szükséges meghatározni, amelyekhez később mérhető indikátorok, 
mérőszámok is kapcsolhatók – max. 5 bulletpont) 

 Zalában az elmúlt tervezési időszakban számos modellkísérlet zajlott a közművelődési-közgyűjteményi, 
múzeumi és egyéb helyszíneken, amelyek segítették a képzésben résztvevők kompetenciafejlesztését, kreatív 
ipari ismeretek elsajátítását. E programok folytatása, megyei hálózatba szervezése fontos feladat, ezért célunk 
a nonformális és informális tanulási alkalmak kiterjesztése, minden oktatási intézmény bevonása, az 
intézményközi együttműködések bővítése. 

 A korai iskolaelhagyás visszaszorítása érdekében cél személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, készségfejlesztő, 
a kulturális intézményekben lévő tudásvagyon megismerését elősegítő, a kreatív iparokat is támogató 
kompetenciafejlesztés, illetve a pályaorientációt támogató foglalkozások kialakítása a köznevelési 
intézményekkel együttműködve. A jó gyakorlatokra építő zalai Tanoda-program a szegénységben élő, a 
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felzárkózási esélyeit növeli a tanulók egyénre szabott 
fejlesztése, képességeik kibontakoztatása révén a köznevelésen kívüli (kulturális, egyházi, sport) és civil 
szervezetek bevonásával. 

 A könyvtárak, muzeális intézmények, levéltárak és közművelődési intézmények, kulturális, egyházi és 
ismeretterjesztő, valamint egyéb civil szervezetek részvételével a minőségi és hatékony oktatás támogatása 
érdekében a köznevelés intézményrendszerével együttműködve cél a gyermekek számára önmaguk, 
motivációik, képességeik mélyebb megismerését lehetővé tevő, az iskolai oktatást kiegészítő és/vagy tanórán 
kívüli, ahhoz illeszkedő programok fejlesztése (szakkörök, táborok stb.). 

 Cél az általános iskolától az érettségi megszerzéséig a továbbtanulási és képzési utak támogatása, nem 
formális és informális képzési formák és szolgáltatások (pl. távoktatás, e-learning, termelő iskola) 
kiterjesztése, a munkaerő-piaci be- illetve visszalépést segítő alapkompetenciák fejlesztése. 

 A programcsomag hatékony megvalósítása érdekében cél a kulturális szakemberek fejlesztése képzéssel, át- 
és továbbképzéssel, számukra hagyományos és elektronikus tananyagok készítése, továbbá a hatékony 
feladatellátás érdekében a képzési programok tartalmi megújítása. 

 A nonformális és informális képzési programjainak beruházásait az EFOP és a GINOP más programcsomagjai 
támogatják. 

III. Projekt(csomag) rövid tartalma  
(Felsorolásszerűen azon tartalmi elemek, amelyek a projekt(csomag) későbbi támogatási elemeit fogják képezni, 
és amelyekre EU támogatás fordítható: beruházások, szolgáltatási elemek stb. - max. 8 sor) 

 Nemformális és informális tanulási alkalmak támogatása 

 Módszertanok, tananyagok, e-tananyagok fejlesztése, képzők képzése 

 Gyerekek/tanulók, szülők, pedagógusok, segítő szakemberek, együttműködésének támogatása 

IV. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei 
(kerüljön külön kiemelésre az a fő kedvezményezett, amely a fejlesztés megvalósítója lesz) Max 5 bulletpont. 

 alap- és középfokú oktatásban részt vevők, korai iskolaelhagyásban veszélyeztetettek, korai iskolaelhagyók, 
lemorzsolódásban nem veszélyeztetett, de minőségi oktatási programokhoz jelenleg hozzá nem férő 
gyermekek, alapkompetenciák megszerzésében érdekelt felnőttek, kultúra területén működő szakemberek  

 kulturális intézmények és azok fenntartói, köznevelési intézmények, önkormányzatok, kulturális, sport és 
ismeretterjesztő civil szervezetek, egyházi szervezetek, felsőoktatási intézmények 

V. Projekt(csomag) becsült költségvetése (millió Ft) 

2000 

VI. Projekt(csomag) kapcsolódása a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési részdokumentumban tervezett TOP 
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intézkedésekhez 

4. Zalai foglalkoztatási projektcsomag 

VII. Projekt(csomag) – beérkező fejlesztési javaslatok, igények 

Később kerül részletezésre. Igények részben felmérésre kerültek, ezek egyeztetése folyamatban van. 
 

I. Az ágazati OP-ba megfogalmazott projekt(csomag) megnevezése  
Kérjük, jelölje meg az OP-t, és a finanszírozó alapot! 

Projektcsomag neve: Beruházás az oktatásba – a zalai tudástőke fejlesztése – A zalai felsőoktatás emberi 
erőforrás-fejlesztési programja 
Kapcsolódó OP és prioritás: EFOP 3. 

II. Projekt(csomag) célja  
(A beavatkozás 1-2 fontosabb célját szükséges meghatározni, amelyekhez később mérhető indikátorok, 
mérőszámok is kapcsolhatók – max. 5 bulletpont) 

 Az erős, versenybe szálló Zala számára kiemelten fontos cél a felsőoktatási intézményrendszer minőségi 
színvonalának emelése, a nemzetközi versenyképesség növelése és a nemzetközi minőségi sztenderdeknek 
való megfelelés elérése. 

 A programcsomag célja a keszthelyi, a zalaegerszegi és nagykanizsai intézmények megújítása, új karok, 
fakultások indítása, középtávon pedig önálló zalai egyetem létesítése. 

 Konkrét cél megfelelő profilú és jó hatékonyságú intézmények kialakítása, a felsőoktatáshoz való hozzáférés 
megyei szintű szélesítése, a képzési előmenetel erősítése. Alapvető kihívás az élethosszig tartó tanuláshoz 
kapcsolódó felsőoktatási szolgáltatások, az át- és továbbképzési kapacitások bővítése, különösen az LLL és a 
rövid ciklusú képzések, valamint a felsőfokú szakképzések területén.  

 A másik kiemelt cél a képzési kimenetek és a gazdasági igények közötti összhang erősítése, amely biztosítja a 
megye gazdaságának megfelelő munkaerő-ellátását, és a végzettek szempontjából a megfelelő 
elhelyezkedési, egzisztenciális lehetőségek elérését, a felsőfokú végzettségűek Zalában történő 
foglalkoztatását. 

 A felsőfokú képzések mellett elengedhetetlen az egyetemi-felsőoktatási bázisokra építő megyei K+F+I 
rendszer feltételeinek javítása, az alapkutatások nemzetközi beágyazottságának növelése, az Európai Kutatási 
Térségben való részvétel segítése, a tudományos utánpótlás javítása. 

 A zalai felsőoktatási hálózat beruházásait az EFOP programcsomagjai támogatják. 

III. Projekt(csomag) rövid tartalma  
(Felsorolásszerűen azon tartalmi elemek, amelyek a projekt(csomag) későbbi támogatási elemeit fogják képezni, 
és amelyekre EU támogatás fordítható: beruházások, szolgáltatási elemek stb. - max. 8 sor) 

 Képzés- és tartalomfejlesztés, tehetséggondozás, szervezetfejlesztés és hatékonyságnövelés 

 Felsőoktatás gazdaság igényeinek megfelelő átalakítása  

 Részvétel K+F+I programokban 

IV. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei 
(kerüljön külön kiemelésre az a fő kedvezményezett, amely a fejlesztés megvalósítója lesz) Max 5 bulletpont. 

 Hallgatók, oktatók, kutatók, egyéb K+F+I szakemberek  

 Felsőoktatási intézmények, akadémiai és egyéb non-profit kutatóhelyek, közgyűjtemények  

V. Projekt(csomag) becsült költségvetése (millió Ft) 

6000 

VI. Projekt(csomag) kapcsolódása a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési részdokumentumban tervezett TOP 
intézkedésekhez 

1. Zalai integrált gazdaságfejlesztési projektcsomag 
2. Zalai turizmusfejlesztési projektcsomag 

3. Zalai alternatív hálózati gazdaságfejlesztési projektcsomag 
4. Zalai foglalkoztatási együttműködési projektcsomag  

VII. Projekt(csomag) – beérkező fejlesztési javaslatok, igények 

Később kerül részletezésre. Igények részben felmérésre kerültek, ezek egyeztetése folyamatban van. 
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IKOP – Zalai integrált közlekedésfejlesztési programcsomag 

 

I. Az ágazati OP-ba megfogalmazott projekt(csomag) megnevezése  
Kérjük, jelölje meg az OP-t, és a finanszírozó alapot! 

Projektcsomag neve: Zalai integrált közlekedésfejlesztési programcsomag – A nemzetközi közúti elérhetőség 
feltételeinek javítása - zalai útszakaszok + Regionális közúti elérhetőség és közlekedésbiztonság javítása - 
zalai útszakaszok 
Kapcsolódó OP és prioritás: IKOP 1. IKOP 3. 

II. Projekt(csomag) célja  
(A beavatkozás 1-2 fontosabb célját szükséges meghatározni, amelyekhez később mérhető indikátorok, 
mérőszámok is kapcsolhatók – max. 5 bulletpont) 

 Az erős, versenybe szálló Zala, mint határmenti megye számára fontos a közlekedési hálózat folyamatos 
fejlesztése, az elérhetőség biztosítása. A megye által tervezett kerékpáros fejlesztések megvalósítása a GINOP, 
és részben a TOP forrásaiból tervezett, a 4-5 számjegyű utak megújítása lehetőség függvényében szintén a 
TOP-ból lehetséges. 

 A programcsomag célja a 2014-2020-as időszakra tervezett zalai közúti fejlesztések megvalósítása. 

III. Projekt(csomag) rövid tartalma  
(Felsorolásszerűen azon tartalmi elemek, amelyek a projekt(csomag) későbbi támogatási elemeit fogják képezni, 
és amelyekre EU támogatás fordítható: beruházások, szolgáltatási elemek stb. - max. 8 sor) 

 Nemzeti Közlekedésfejlesztési Stratégiában meghatározott zalai fejlesztések megvalósítása 

 CEF – Európai Összekapcsolási Eszköz: M70-es autópálya, Letenye-Tornyiszentmiklós között, 2*2 sáv 

 IKOP 1. – TEN-T hálózat: 710-es út, M7-71 sz. főút, 2*1 sáv 

 IKOP 1. – TEN-T hálózat: M9-es út, Pacsa-Zalaegerszeg között, 2*2 sáv 

 IKOP 3. – TEN-T hálózatot nem érintő vidéki fejlesztés: 76—M75, Pacsa-Fenékpuszta között, 2*2 sáv 

 Zala megyei egyéb fejlesztési elképzelései 

 76-os főközlekedési út Zalacsány-Keszthely-Fenékpuszta-M7 bekötés kialakítása, a Hévíz-Balaton Airport 
rákötés kiépítése (részben IKOP-1). 

 74-es főút Vasvár-Zalaegerszeg szakaszának gyorsforgalmivá fejlesztése 

 a 74-es főközlekedési út Nagykanizsa-Zalaegerszeg szakaszának átépítése, kétszer-kétsávos szakaszokkal 
való kibővítése (felújítás 2007-3013-as támogatásból megvalósul) 

 75. számú főút Lenti elkerülő út megépítése 

 Zalaegerszeg fejlesztési elképzelései 

 Nagykanizsa fejlesztési elképzelései 

IV. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei 
(kerüljön külön kiemelésre az a fő kedvezményezett, amely a fejlesztés megvalósítója lesz) Max 5 bulletpont. 

 Zala megye lakossága, tranzitutak, TEN-T hálózat használói 

 Közútfejlesztésben érdekelt szervezetek, vállalkozások  

V. Projekt(csomag) becsült költségvetése (millió Ft) 

30000 + 20000 

VI. Projekt(csomag) kapcsolódása a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési részdokumentumban tervezett TOP 
intézkedésekhez 

1. Zalai integrált gazdaságfejlesztési projektcsomag 
2. Zalai turizmusfejlesztési projektcsomag 

3. Zalai alternatív hálózati gazdaságfejlesztési projektcsomag 
4. Zalai foglalkoztatási együttműködési projektcsomag  

VII. Projekt(csomag) – beérkező fejlesztési javaslatok, igények 

Később kerül további részletezésre. 
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I. Az ágazati OP-ba megfogalmazott projekt(csomag) megnevezése  
Kérjük, jelölje meg az OP-t, és a finanszírozó alapot! 

Projektcsomag neve: Zalai integrált közlekedésfejlesztési programcsomag – Nemzetközi vasúti elérhetőség 
feltételeinek javítása + regionális vasúti elérhetőség - zalai útszakaszok 
Kapcsolódó OP és prioritás: IKOP 2. IKOP 4. 

II. Projekt(csomag) célja  
(A beavatkozás 1-2 fontosabb célját szükséges meghatározni, amelyekhez később mérhető indikátorok, 
mérőszámok is kapcsolhatók – max. 5 bulletpont) 

 Az erős, versenybe szálló Zala, mint határmenti megye számára fontos a közlekedési hálózat folyamatos 
fejlesztése, az elérhetőség biztosítása. A megye által tervezett kerékpáros fejlesztések megvalósítása a GINOP, 
és részben a TOP forrásaiból tervezett, a 4-5 számjegyű utak megújítása lehetőség függvényében szintén a 
TOP-ból lehetséges. 

 A programcsomag célja a 2014-2020-as időszakra tervezett zalai vasúti fejlesztések megvalósítása. 

III. Projekt(csomag) rövid tartalma  
(Felsorolásszerűen azon tartalmi elemek, amelyek a projekt(csomag) későbbi támogatási elemeit fogják képezni, 
és amelyekre EU támogatás fordítható: beruházások, szolgáltatási elemek stb. - max. 8 sor) 

 Nemzeti Közlekedésfejlesztési Stratégiában meghatározott zalai fejlesztések megvalósítása 

 IKOP 2. – Lepsény-Balatonszentgyörgy + Balaton projekt II. ütem előkészítés, megépítés lehetőség szerint 
Keszthelyig 

 IKOP 2. – Zalaszentiván-Nagykanizsa villamosítás 

 IKOP 4. – Zalaszentiván deltavágány 

 IKOP 2. – GYSEV Szombathely-Zalaszentiván teljes felújítás 

 IKOP 4. – MÁV + GYSEV állomás-felújítás 

 Zala megyei egyéb fejlesztési elképzelései 

 Budapest-Nagykanizsa-Zágráb vasúti fővonal zalai szakaszainak korszerűsítése keszthelyi bekötéssel, 
Murakeresztúr határállomás korszerűsítésével, a pályatest alkalmassá tétele a 120 (160 km) sebességre 

 Sopron-Szombathely-Nagykanizsa vasúti fővonal korszerűsítése, 120 km/óra sebességhatárra, a 
Zalaszentiván-Nagykanizsa szakasz villamosítása 

 Zalaegerszeg-Rédics-Lendva-Csáktornya regionális hatókörű vasútvonal korszerűsítése, a hiányzó 6 km 
szakasz újjáépítésével 

 Zalaegerszeg fejlesztési elképzelései 

 Nagykanizsa fejlesztési elképzelései 

IV. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei 
(kerüljön külön kiemelésre az a fő kedvezményezett, amely a fejlesztés megvalósítója lesz) Max 5 bulletpont. 

 Zala megye lakossága, tranzitutak, vasúti hálózat használói 

 Vasútfejlesztésben érdekelt szervezetek, vállalkozások  

V. Projekt(csomag) becsült költségvetése (millió Ft) 

30000 

VI. Projekt(csomag) kapcsolódása a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési részdokumentumban tervezett TOP 
intézkedésekhez 

1. Zalai integrált gazdaságfejlesztési projektcsomag 
2. Zalai turizmusfejlesztési projektcsomag 

3. Zalai alternatív hálózati gazdaságfejlesztési projektcsomag 
4. Zalai foglalkoztatási együttműködési projektcsomag  

VII. Projekt(csomag) – beérkező fejlesztési javaslatok, igények 

Később kerül további részletezésre. 
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I. Az ágazati OP-ba megfogalmazott projekt(csomag) megnevezése  
Kérjük, jelölje meg az OP-t, és a finanszírozó alapot! 

Projektcsomag neve: Zalai integrált közlekedésfejlesztési programcsomag – Fenntartható városi 
közlekedésfejlesztés 
Kapcsolódó OP és prioritás: IKOP 5. 

II. Projekt(csomag) célja  
(A beavatkozás 1-2 fontosabb célját szükséges meghatározni, amelyekhez később mérhető indikátorok, 
mérőszámok is kapcsolhatók – max. 5 bulletpont) 

 Az erős, versenybe szálló Zala, mint határmenti megye számára fontos a közlekedési hálózat folyamatos 
fejlesztése, az elérhetőség biztosítása. A megye által tervezett kerékpáros fejlesztések megvalósítása a GINOP, 
és részben a TOP forrásaiból tervezett, a 4-5 számjegyű utak megújítása lehetőség függvényében szintén a 
TOP-ból lehetséges. 

 A programcsomag célja a 2014-2020-as időszakra tervezett zalai városi közlekedési fejlesztések megvalósítása. 

III. Projekt(csomag) rövid tartalma  
(Felsorolásszerűen azon tartalmi elemek, amelyek a projekt(csomag) későbbi támogatási elemeit fogják képezni, 
és amelyekre EU támogatás fordítható: beruházások, szolgáltatási elemek stb. - max. 8 sor) 

 Keszthely fejlesztési elképzelései 

 Lenti fejlesztési elképzelései 

 Zalakaros fejlesztési elképzelései 

 Hévíz fejlesztési elképzelései 

 Zalaegerszeg fejlesztési elképzelései 

 Nagykanizsa fejlesztési elképzelései 

 Később kerülnek pontosításra 

IV. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei 
(kerüljön külön kiemelésre az a fő kedvezményezett, amely a fejlesztés megvalósítója lesz) Max 5 bulletpont. 

 Zala megye lakossága 

 Közútfejlesztésben érdekelt szervezetek, vállalkozások, érintett városok önkormányzatai 

V. Projekt(csomag) becsült költségvetése (millió Ft) 

Később kerül pontosításra 

VI. Projekt(csomag) kapcsolódása a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési részdokumentumban tervezett TOP 
intézkedésekhez 

1. Zalai integrált gazdaságfejlesztési projektcsomag 
2. Zalai turizmusfejlesztési projektcsomag 

3. Zalai alternatív hálózati gazdaságfejlesztési projektcsomag 
4. Zalai foglalkoztatási együttműködési projektcsomag  

VII. Projekt(csomag) – beérkező fejlesztési javaslatok, igények 

Később kerül további részletezésre. 
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MAHOP – Zalai halgazdálkodási programcsomag 

 

I. Az ágazati OP-ba megfogalmazott projekt(csomag) megnevezése  
Kérjük, jelölje meg az OP-t, és a finanszírozó alapot! 

Projektcsomag neve: Zalai halgazdálkodási programcsomag – A zalai élővizekre (Balaton) alapozott 
fenntartható halászat 
Kapcsolódó OP és prioritás: MAHOP 1. 

II. Projekt(csomag) célja  
(A beavatkozás 1-2 fontosabb célját szükséges meghatározni, amelyekhez később mérhető indikátorok, 
mérőszámok is kapcsolhatók – max. 5 bulletpont) 

 Az erős, versenybe szálló Zala gazdag természetes és mesterséges vizekben. Legnagyobb tómedece a Balaton 
(nyugati öböl), illetve a Kis-Balaton I – Kis-Balaton II. Különleges a Mura folyó ökoszisztémája. 

 A zalai élővizekre alapozott halászat célja, összefüggésben az EHTA céljaival a haltermelés fejlesztése, a 
fenntartható halgazdálkodás elterjesztése a jó állapotú vízi- és vizes élőhelyeken, egészséges és stabil 
halállományok kezelése, magas szintű biológiai sokféleség megőrzése. A halastavak ökoszisztéma 
szolgáltatásainak megerősítése és támogatása ugyancsak prioritás. 

III. Projekt(csomag) rövid tartalma  
(Felsorolásszerűen azon tartalmi elemek, amelyek a projekt(csomag) későbbi támogatási elemeit fogják képezni, 
és amelyekre EU támogatás fordítható: beruházások, szolgáltatási elemek stb. - max. 8 sor) 

 Természetes vízi halászat innovációs és versenyképességének, valamint környezeti fenntarthatóságának 
támogatása, előmozdítása  

 Illegális halászat és horgászat visszaszorítása az ellenőrzés és monitoring fejlesztésével  

 A belvízi halászat innovációs és versenyképességének, valamint környezeti fenntarthatóságának előmozdítása 
érdekében az új innovációk fejlesztése és megkönnyítése, tanácsadó szolgáltatások  

 Kutatók és a halászok közötti hálózatépítés  

 Vízi állat- és növényvilág védelmét és gyarapodását szolgáló statikus vagy mozgó létesítmények építésének 
támogatása  

 Olyan extenzív akvakultúra-formák támogatása, amelyek magukban foglalják a környezet és a biológiai 
sokféleség megőrzését és javítását, valamint a tájképnek és az akvakultúra-övezetek hagyományos 
tulajdonságainak a megóvását  

IV. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei 
(kerüljön külön kiemelésre az a fő kedvezményezett, amely a fejlesztés megvalósítója lesz) Max 5 bulletpont. 

 Halgazdaságok, tógazdaságok, Natura 2000 területek tulajdonosai, használói 

 Fogyasztók 

V. Projekt(csomag) becsült költségvetése (millió Ft) 

2000 

VI. Projekt(csomag) kapcsolódása a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési részdokumentumban tervezett TOP 
intézkedésekhez 

2. Zalai turizmusfejlesztési projektcsomag 

3. Zalai alternatív hálózati gazdaságfejlesztési projektcsomag 
4. Zalai foglalkoztatási együttműködési projektcsomag  

VII. Projekt(csomag) – beérkező fejlesztési javaslatok, igények 

Később kerül további részletezésre. 
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I. Az ágazati OP-ba megfogalmazott projekt(csomag) megnevezése  
Kérjük, jelölje meg az OP-t, és a finanszírozó alapot! 

Projektcsomag neve: Zalai halgazdálkodási programcsomag – A zalai mesterséges vizekre, akvakultúrára 
alapozott versenyképes halászat 
Kapcsolódó OP és prioritás: MAHOP 2. 

II. Projekt(csomag) célja  
(A beavatkozás 1-2 fontosabb célját szükséges meghatározni, amelyekhez később mérhető indikátorok, 
mérőszámok is kapcsolhatók – max. 5 bulletpont) 

 Az erős, versenybe szálló Zala gazdag természetes és mesterséges vizekben. Legnagyobb tómedece a Balaton 
(nyugati öböl), illetve a Kis-Balaton I – Kis-Balaton II. Különleges a Mura folyó ökoszisztémája. 

 A zalai mesterséges vizekre, akvakultúrára alapozott versenyképes halászat célja, összefüggésben az EHTA 
céljaival a kis- és közepes vállalkozások, agrárszektor és halászati szektor versenyképességének fejlesztése, 
akvakultúrák támogatása. 

III. Projekt(csomag) rövid tartalma  
(Felsorolásszerűen azon tartalmi elemek, amelyek a projekt(csomag) későbbi támogatási elemeit fogják képezni, 
és amelyekre EU támogatás fordítható: beruházások, szolgáltatási elemek stb. - max. 8 sor) 

 Termelői beruházási típusú fejlesztések, akvakultúra-telepek potenciáljának növelése  

 Halászati és akvakultúra-termékek feldolgozása  

 Termékfejlesztés, marketing, innovatív technológiai megoldások, az energiahatékonyság növelése 

 Gazdálkodásirányítási és tanácsadási szolgáltatások, hálózatépítés  

IV. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei 
(kerüljön külön kiemelésre az a fő kedvezményezett, amely a fejlesztés megvalósítója lesz) Max 5 bulletpont. 

 Halgazdaságok, tógazdaságok, kkv-k 

 Fogyasztók 

V. Projekt(csomag) becsült költségvetése (millió Ft) 

3000 

VI. Projekt(csomag) kapcsolódása a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési részdokumentumban tervezett TOP 
intézkedésekhez 

1. Zalai integrált gazdaságfejlesztési projektcsomag 
2. Zalai turizmusfejlesztési projektcsomag 

3. Zalai alternatív hálózati gazdaságfejlesztési projektcsomag 
4. Zalai foglalkoztatási együttműködési projektcsomag  

VII. Projekt(csomag) – beérkező fejlesztési javaslatok, igények 

Később kerül további részletezésre. 
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VP – Zalai vidékfejlesztési programcsomag 

Az erős, versenybe szálló Zala járásai egytől egyig vidéki térségek, ahol alacsony a népsűrűség, a foglalkoztatásban, 
vállalkozási szerkezetben megjelenik a mezőgazdasági érintettség, a terület-használatban és a biodiverzitásban 
érvényesülő természeti környezet jelenléte. Az aprófalvas zalai térségek fejlesztése speciális vidékfejlesztési feladat. 
Zala vidékfejlesztési céljai a megegyeznek a Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020-ban rögzített célokkal, melynek átfogó 
célkitűzése vidéki térségeink népességeltartó és népességmegtartó képességének javítása, agrárgazdasági, 
vidékfejlesztési és környezeti fejlesztéseken, beavatkozásokon keresztül. 
Zala stratégiai partnerei a Vidékfejlesztési Program előkészítésében és bonyolításában a helyi vidékfejlesztési 
egyesületek (HACS-ok), és a Zala Megyei Agrárkamara. 
 
 

I. Az ágazati OP-ba megfogalmazott projekt(csomag) megnevezése  
Kérjük, jelölje meg az OP-t, és a finanszírozó alapot! 

Projektcsomag neve: Zalai vidékfejlesztési programcsomag – A zalai agrárium kutatási, képzési és 
szaktanácsadási programja 
Kapcsolódó OP és prioritás: VP 1. 

II. Projekt(csomag) célja  
(A beavatkozás 1-2 fontosabb célját szükséges meghatározni, amelyekhez később mérhető indikátorok, 
mérőszámok is kapcsolhatók – max. 5 bulletpont) 

 A zalai vidék sorsa az ott élő emberek és az ott működő vállalkozások készségein, szemléletén, tudásán is 
múlik, programcsomagunkban ezért kiemelten fontos az oktatás, szakképzés, szakmai tanácsadás, a korszerű 
gazdálkodási ismeretek terjesztése, az egész életen át tartó tanulás lehetőségének megteremtése is. 

III. Projekt(csomag) rövid tartalma  
(Felsorolásszerűen azon tartalmi elemek, amelyek a projekt(csomag) későbbi támogatási elemeit fogják képezni, 
és amelyekre EU támogatás fordítható: beruházások, szolgáltatási elemek stb. - max. 8 sor) 

 Tudásátadás és tájékoztatási tevékenységek  

 Mezőgazdasági, erdészeti, élelmiszeripari és vidékfejlesztési szakmai képzések  

 Bemutató üzemi programok  

 Tájékoztatási szolgáltatás  

 Tanácsadási szolgáltatások, üzemvezetési és helyettesítési szolgáltatások  

 Mezőgazdasági, erdészeti és élelmiszeripari szaktanácsadás  

 Szaktanácsadók továbbképzése  

 Csoportos szaktanácsadás  

 Együttműködés  

 Az agrárgazdaság termelékenységével és fenntarthatóságával foglalkozó Európai Innovációs Projektek 
operatív csoportjainak létrehozása és működtetése, agrárgazdasági innovációs projektek részeként 
megvalósuló kísérleti fejlesztések   

IV. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei 
(kerüljön külön kiemelésre az a fő kedvezményezett, amely a fejlesztés megvalósítója lesz) Max 5 bulletpont. 

 Mezőgazdasági, erdészeti, élelmiszeripari üzemek, termelők 

 Képzők, szaktanácsadók, kutatók, innovációs ügynökségek 

 Fogyasztók 

V. Projekt(csomag) becsült költségvetése (millió Ft) 

3000 

VI. Projekt(csomag) kapcsolódása a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési részdokumentumban tervezett TOP 
intézkedésekhez 

1. Zalai integrált gazdaságfejlesztési projektcsomag 
2. Zalai turizmusfejlesztési projektcsomag 

3. Zalai alternatív hálózati gazdaságfejlesztési projektcsomag 
4. Zalai foglalkoztatási együttműködési projektcsomag  

VII. Projekt(csomag) – beérkező fejlesztési javaslatok, igények 

Később kerül részletezésre. 
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I. Az ágazati OP-ba megfogalmazott projekt(csomag) megnevezése  
Kérjük, jelölje meg az OP-t, és a finanszírozó alapot! 

Projektcsomag neve: Zalai vidékfejlesztési programcsomag – Versenyképes zalai agrárgazdaság 
Kapcsolódó OP és prioritás: VP 2. 

II. Projekt(csomag) célja  
(A beavatkozás 1-2 fontosabb célját szükséges meghatározni, amelyekhez később mérhető indikátorok, 
mérőszámok is kapcsolhatók – max. 5 bulletpont) 

 A programcsomag célja a versenyképes, diverzifikált és fenntartható agrártermelés, és a versenyképes és 
fenntartható élelmiszeripar megvalósítása Zalában, meglévő, üzemelő gazdaságok bel- és külpiaci 
versenyképességének megteremtése és/vagy fokozása, amely magában foglalja a növénytermesztési- és 
állattartási technológiák fejlesztését, innovatív technológiák bevezetését, állategészségügyi- és állatjóléti 
fejlesztéseket és a produktív termelés érdekében szükséges szerkezeti változtatásokat. 

 Cél az alapanyag termelés és élelmiszer-feldolgozás terén a magasabb hozzáadott értékű, kiemelkedő 
minőségű termékek előállítása, kiemelten a különleges minőségű, ill. különleges fogyasztói igényeknek 
megfelelő termékek előállítása. 

III. Projekt(csomag) rövid tartalma  
(Felsorolásszerűen azon tartalmi elemek, amelyek a projekt(csomag) későbbi támogatási elemeit fogják képezni, 
és amelyekre EU támogatás fordítható: beruházások, szolgáltatási elemek stb. - max. 8 sor) 

 Kertészet technológia és eszközfejlesztése - új, építéssel járó kertészeti technológia, építéssel nem járó 
kertészeti eszköz beszerzés, ültetvény-korszerűsítés 

 Állattenyésztés hatékonyságának javítása - állattartás takarmányozási, trágyakezelési és állat-egészségügyi 
feltételeinek biztosítása érdekében új, építéssel járó technológiák beszerzése, épületek, istállók, 
trágyatárolók, fejőházak építése, állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése 

 Szerkezetátalakítás alatt álló, félig önellátó gazdaságok támogatása  

 Vízrendezés és az öntözés hatékonyságának javítása  

 Fenntartható erdőgazdálkodási módokra való áttérés ösztönzése az erdők feltártsága, erdészeti utak 
fejlesztésével 

 Fiatal gazdálkodók zalai tematikus alprogramja 

 Vállalkozási tevékenység megkezdéséhez nyújtott támogatás fiatal mezőgazdasági termelők számára - 
inkubátorházak, mezőgazdasági vállalkozások elindításának segítése.  

  A vállalkozási tevékenység megkezdése előtti felkészítés, előzetes képzés, támogatást elnyert gazdák 
kötelező képzése - „fiatal gazda támogatási alapcsomag”, folyamatos mentorálás. 

 Farmgyakornoki programok támogatása, a gazdálkodók fogadókészségének elősegítésével, gyakornoki 
programok tematikájának kidolgozásával   

IV. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei 
(kerüljön külön kiemelésre az a fő kedvezményezett, amely a fejlesztés megvalósítója lesz) Max 5 bulletpont. 

 Mezőgazdasági, erdészeti, élelmiszeripari üzemek, termelők, fiatal gazdák 

 Képzők, szaktanácsadók, kutatók, innovációs ügynökségek, fogyasztók 

V. Projekt(csomag) becsült költségvetése (millió Ft) 

25000 

VI. Projekt(csomag) kapcsolódása a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési részdokumentumban tervezett TOP 
intézkedésekhez 

1. Zalai integrált gazdaságfejlesztési projektcsomag 
2. Zalai turizmusfejlesztési projektcsomag 

3. Zalai alternatív hálózati gazdaságfejlesztési projektcsomag 
4. Zalai foglalkoztatási együttműködési projektcsomag  

VII. Projekt(csomag) – beérkező fejlesztési javaslatok, igények 

Később kerül részletezésre. 
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I. Az ágazati OP-ba megfogalmazott projekt(csomag) megnevezése  
Kérjük, jelölje meg az OP-t, és a finanszírozó alapot! 

Projektcsomag neve: Zalai vidékfejlesztési programcsomag – Zalai élelmiszerlánc szervezése 
Kapcsolódó OP és prioritás: VP 3. 

II. Projekt(csomag) célja  
(A beavatkozás 1-2 fontosabb célját szükséges meghatározni, amelyekhez később mérhető indikátorok, 
mérőszámok is kapcsolhatók – max. 5 bulletpont) 

 A programcsomag célja versenyképes, diverzifikált és fenntartható agrártermelés megvalósításán túl az 
élelmiszer- feldolgozás során hozzáadott érték növelése, valamint az Európai Uniós és a nemzeti minőségi és 
kockázatkezelési rendszerekben való részvétel előmozdítása. A zalai alternatív hálózati gazdaságfejlesztési 
projektcsomag és a rövid ellátási lánc tematikus alprogram között szoros a kapcsolat, ezért cél a két 
támogatás összekapcsolása, a szinergiák megtalálása. 

III. Projekt(csomag) rövid tartalma  
(Felsorolásszerűen azon tartalmi elemek, amelyek a projekt(csomag) későbbi támogatási elemeit fogják képezni, 
és amelyekre EU támogatás fordítható: beruházások, szolgáltatási elemek stb. - max. 8 sor) 

 Élelmiszeripari üzemek szerkezetátalakításának előmozdítása (Beruházások tárgyi eszközökbe)  

 Mezőgazdasági termékek magasabb hozzáadott értéket célzó feldolgozásához kapcsolódó beruházások 
támogatása  

 Innovációs Együttműködés keretében szükséges speciális vagy kísérleti projekt beruházások  

 A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási termékek és az élelmiszerek minőségrendszereinek fejlesztése. Részvétel 
támogatása EU és nemzeti minőségrendszerekben, önkéntes terméktanúsítási rendszerekben, nem élelmiszer 
jellegű minőségi rendszerekben. 

 Termelői, vállalati együttműködések ösztönzése, a szereplők közötti együttműködés elősegítése 

 Mezőgazdasági kockázatkezelés, természeti katasztrófák és egyéb katasztrófaesemények megelőzése, a 
víztározó kapacitás fejlesztése, olyan kisléptékű beruházások támogatása, amelyek elősegítik az üzem elemi 
károkkal szembeni védelmét és termelésbiztonságát. 

 Az állattartó gazdaságok fejlesztéseinek támogatása, amelyek az állatok kedvezőbb tartási körülményeinek és 
termelési feltételeinek kialakításában segítenek, hozzájárulva a veszélyes állatbetegségek, járványok 
leküzdéséhez és az állattartók munkakörülményeinek javításához.  

 Termelői csoportok létrehozása (szövetkezeti alapon együttműködő, a beszerzési, termelési és értékesítési 
műveleteiket összehangoló termelő egységek támogatása a hatékonyabb piaci fellépés, és a termelési 
színvonal emelése céljából) 

 A rövid ellátási láncok (REL) fejlesztése a zalai alternatív hálózati gazdasági programcsomaggal összehangolva. 
Hagyományos és újszerű rövid ellátási lánc együttműködések kialakítása és fejlesztése, rövid ellátási láncok 
élelmiszerbiztonságának növelése, a nyomon-követés és a jogszabályi megfelelés fejlesztése, a rövid ellátási 
lánc szereplők kereskedelmi és marketing ismereteinek fejlesztése, az értékesítéshez kapcsolódó beruházások 
támogatása, a fogyasztói bizalom növelése promócióval. A rövid ellátási lánc szereplők tudástranszferjének és 
innovációs aktivitásának erősítése, az érdekképviselet és a hálózatosodás erősítése, rendszeres adatgyűjtés és 
elemzés kialakítása. 

IV. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei 
(kerüljön külön kiemelésre az a fő kedvezményezett, amely a fejlesztés megvalósítója lesz) Max 5 bulletpont. 

 Mezőgazdasági, erdészeti, élelmiszeripari üzemek, termelők, rövid ellátási lánc szereplők 

 Képzők, szaktanácsadók, kutatók, innovációs ügynökségek, fogyasztók 

V. Projekt(csomag) becsült költségvetése (millió Ft) 

5000 

VI. Projekt(csomag) kapcsolódása a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési részdokumentumban tervezett TOP 
intézkedésekhez 

1. Zalai integrált gazdaságfejlesztési projektcsomag 
2. Zalai turizmusfejlesztési projektcsomag 

3. Zalai alternatív hálózati gazdaságfejlesztési projektcsomag 
4. Zalai foglalkoztatási együttműködési projektcsomag  

VII. Projekt(csomag) – beérkező fejlesztési javaslatok, igények 

Később kerül részletezésre. 
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I. Az ágazati OP-ba megfogalmazott projekt(csomag) megnevezése  
Kérjük, jelölje meg az OP-t, és a finanszírozó alapot! 

Projektcsomag neve: Zalai vidékfejlesztési programcsomag – Agrár-környezetgazdálkodás zalai programja 
Kapcsolódó OP és prioritás: VP 4. 

II. Projekt(csomag) célja  
(A beavatkozás 1-2 fontosabb célját szükséges meghatározni, amelyekhez később mérhető indikátorok, 
mérőszámok is kapcsolhatók – max. 5 bulletpont) 

 A programcsomag célja az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodva a mezőgazdasághoz és az erdészethez 
kapcsolódó zalai ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása, a környezetvédelem és 
erőforrás-hatékonyság, illetve a fenntartható gazdálkodás megvalósítása. Kiemelt témák: 

 Ökológiai gazdálkodás (zalai biogazdaság-fejlesztési részprogram), biokertészetek kialakítása a meglévő 
termálvízkészletre alapozva (rentábilisan működtetés, alacsony képzettségű és női munkaerő). A 
biogazdaságok specializálódhatnak a kisállattartásra - nyúl, juh, kecske tartására (kecskesajt), az 
egészséges életmód élelmiszerinek egy része itt előállítható. A növénytermesztés és az állattartás 
gazdaságokon belüli feldolgozása és értékesítése jelentős bevételt eredményez, a hazai és a külföldi piac 
is megcélozható vele. A támogatás állattartó épületek létesítésére, technológia felszerelésre, 
földbérletre, indulási üzemeltetési költségekre van előirányozva. 

 Mezőgazdasági genetikai erőforrások megőrzése, 

 Biodiverzitás fenntartása és javítása, NATURA 2000 területek megőrzése,  

 Vizeink mennyiségi és minőségi védelme, a talajok védelme, fenntartható hasznosítása,  

 Erdei biodiverzitás védelme és fejlesztése kiemelten a magas természetességű erdőkben, az erdei 
termékre és vadgazdálkodásra is fókuszálva 

III. Projekt(csomag) rövid tartalma  
(Felsorolásszerűen azon tartalmi elemek, amelyek a projekt(csomag) későbbi támogatási elemeit fogják képezni, 
és amelyekre EU támogatás fordítható: beruházások, szolgáltatási elemek stb. - max. 8 sor) 

 Az agrár-környezetvédelmi, és a biológiai sokféleséggel összefüggésben a fajok és élőhelyek természetvédelmi 
helyzetéhez, illetve valamely Natura 2000 terület vagy egyéb, a programban meghatározásra kerülő, jelentős 
természeti értéket képviselő rendszerek közjóléti értékének növeléséhez kapcsolódó nem termelő 
beruházások.  

 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben - NATURA 2000 területek és egyéb, magas 
természeti értéket képviselő területek védelmére és kezelésére vonatkozó tervek kidolgozása és aktualizálása, 
természeti örökség, vidéki tájak és a nagy természeti értékű területek megőrzésével, helyreállításával és 
korszerűsítésével kapcsolatos tanulmányok és beruházások, az életminőség és a település környezet javítása. 

 Az agrár-környezetvédelmi és az éghajlattal kapcsolatos kifizetések azoknak, akik önkéntes alapon vállalják 
mezőgazdasági földterületen az agrár-környezetvédelmi és az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó 
kötelezettségvállalások teljesítését. Az őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági genetikai erőforrások 
megőrzésének támogatása (állati és növényi egyaránt). 

 Ökológiai gazdálkodás támogatása azon gazdálkodóknak, akik termelésükkel áttérnek az ökológiai 
gazdálkodásra és/vagy folytatják az ökológiai termelést. Ökológiai gazdálkodás zalai tevékenységei. 

 Kompenzációs kifizetés a N2000 erdőterületeken, mezőgazdasági N2000 területeken, vízgyűjtő-gazdálkodási 
tervekbe felvett mezőgazdasági területeken. 

 Hátrányos természeti adottságokkal vagy egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező területek számára teljesített 
kifizetések  

 Együttműködés környezetvédelmi projektekben és alkalmazott környezetvédelmi gyakorlatokban, az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából végrehajtott közös fellépésekben. 

 Az erdőgazdálkodás biológiai alapjainak megőrzése, a klímaváltozás hatásainak csökkentése és alkalmazkodás 
a Natura 2000 erdőkben az erdőgazdálkodási korlátozások kompenzációja biodiverzitás megőrzési céllal. 

 Erdő-környezetvédelmi beavatkozások biodiverzitás megőrzési céllal innovatív erdőgazdálkodási módszerek 
alkalmazása, áttérés a folyamatos erdőborításra. Kapcsolódó zalai alprogram az erdei termékek felvásárlása, 
feldolgozása – gomba (speciális a vargánya), a gesztenye, gyógynövények. Ezeket gyűjtheti bárki, e termékek 
átvehetők, feldolgozhatók, értékesíthetők. Szilvaaszalás, általában a gyümölcsök aszalása rendelkezik 
hagyományokkal, az áruházláncokban külföldi importtal találkozunk. 

 Települések és természeti-kulturális értékek védelmét szolgáló közjóléti erdőgazdálkodás innovatív 
fejlesztése, módszerinek elterjesztése, szemléletformálás  

 Az erdők közjóléti funkciójának megőrzése és erősítése nem termelő erdészeti beruházásokkal, az erdei 
épített, valamint táji (természeti) örökség értékőrző megújítása, hasznosítása (szabadon hozzáférhető 



 

 

67 

turisztikai alapinfrastruktúra fejlesztések is). Kapcsolódó alprogram a zalai vadgazdálkodási program. Elemei: 
külföldi partnerek vadásztatása, szállásolása, gasztronómia, vadételek, gasztronómiai különlegességek, 
fűszerezve a helyi speciális termékekkel (gesztenye, vargánya, aszalt szilva, méz stb. Vadászati infrastruktúra, 
vadászházak, vadászutak felújítása, bővítése. 

 Fenntartható erdőgazdálkodási rendszerek fejlesztése - erdészeti vízrendezési program, klímaváltozáshoz való 
alkalmazkodás erdészeti beruházások (fafaj váltás, erdőszerkezet-átalakítás, erdővédelem, erdészeti potenciál 
megőrzése vagy helyreállítása 

IV. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei 
(kerüljön külön kiemelésre az a fő kedvezményezett, amely a fejlesztés megvalósítója lesz) Max 5 bulletpont. 

 Mezőgazdasági, erdészeti, élelmiszeripari üzemek, termelők, Zalaerdő, Bakonyerdő, vadásztársaságok 

 Képzők, szaktanácsadók, kutatók, innovációs ügynökségek, fogyasztók. 

V. Projekt(csomag) becsült költségvetése (millió Ft) 

18000 

VI. Projekt(csomag) kapcsolódása a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési részdokumentumban tervezett TOP 
intézkedésekhez 

1. Zalai integrált gazdaságfejlesztési projektcsomag 
2. Zalai turizmusfejlesztési projektcsomag 

3. Zalai alternatív hálózati gazdaságfejlesztési projektcsomag 
4. Zalai foglalkoztatási együttműködési projektcsomag  

VII. Projekt(csomag) – beérkező fejlesztési javaslatok, igények 

Később kerül részletezésre. 
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I. Az ágazati OP-ba megfogalmazott projekt(csomag) megnevezése  
Kérjük, jelölje meg az OP-t, és a finanszírozó alapot! 

Projektcsomag neve: Zalai vidékfejlesztési programcsomag – A zalai agrárgazdaság energetikai programja 
Kapcsolódó OP és prioritás: VP 5. 

II. Projekt(csomag) célja  
(A beavatkozás 1-2 fontosabb célját szükséges meghatározni, amelyekhez később mérhető indikátorok, 
mérőszámok is kapcsolhatók – max. 5 bulletpont) 

 A programcsomag célja a versenyképes és a fenntartható zalai agrártermelés feltételeinek javítása 
energiahatékonysági fejlesztésekkel, megújuló energiaforrások és melléktermékek hasznosításával, metán és 
dinitrogén gázok kibocsátásának csökkentésével. A megújuló energiaforrások egyik legjelentősebb potenciálja 
a zalai erdőkben, és a mezőgazdaságban keletkező biomassza alapanyagok. Zala célja ezen erőforrásoknak 
lokális rendszerekben történő energetikai célú felhasználási arányának növelése, az erdőtelepítések, valamint 
az erdő-környezeti rendszerek kialakításának folytatása. 

 Az élelmiszeripari üzemek esetében cél az erőforrás-használat hatékonyságát (víz, energia, nyersanyag) javító 
fejlesztések ösztönzése az elérhető legjobb technológiák alkalmazásával. 

III. Projekt(csomag) rövid tartalma  
(Felsorolásszerűen azon tartalmi elemek, amelyek a projekt(csomag) későbbi támogatási elemeit fogják képezni, 
és amelyekre EU támogatás fordítható: beruházások, szolgáltatási elemek stb. - max. 8 sor) 

 Meglévő épület és kertészeti technológia energiahatékonyságának javítása. növényházak korszerűsítése, 
szigetelések, hőhasznosítás javítása. 

 Kertészeti célokra használt termál kutak kialakítása, meglévő termálkutak hasznosítása  

 Az állattartás épületeinek korszerűsítése, meglévő férőhelyek felújítása, tetőfelújítás, hőszigetelés, 
vízszigetelés, szigetelés, az állattartótelepek technológia korszerűsítése. 

 Terményszárítás energiahatékonyságának javítása, a létesítmények felújítása, kiegészítő eszközök beszerzése, 
új terményszárítók és tisztítok beszerzése. 

 Mezőgazdasági melléktermék, hulladék energiafelhasználásának javítása érdekében telepi biomassza-
erőművek, biogáz erőművek és komposztáló kazánok vásárlásának támogatása, az előállított energia 
szétosztását, tárolását biztosító eszközök beszerezésének támogatása. 

 Az ország erdőborítottságának és fásított területeinek növelése. Erdőgazdálkodási funkciók fenntartható 
fejlesztése, erdei haszonvételek körének és hozzáadott értékének bővítése első sorban lokális biomassza 
energetikai hasznosítás által („bio-gazdaság”). Az erdei és fás szárú biomassza legnagyobb mértékű és legjobb 
minőségű felhasználása, a lokális hasznosítás fejlesztése. Erdészeti gépek támogatása, kiemelten a fán kívüli 
termékek gyűjtése, termelése, elsődleges feldolgozása, munkavédelmi eszközök. 

 Élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó beruházások támogatása, erőforrás-hatékonyság elősegítése, anyag-, 
energia- víztakarékos, valamint környezetterhelést csökkentő feldolgozási technológiák bevezetése. Az üzemi 
infrastruktúra energia- és víztakarékosságot, valamint emisszió-csökkentést célzó korszerűsítése. 

IV. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei 
(kerüljön külön kiemelésre az a fő kedvezményezett, amely a fejlesztés megvalósítója lesz) Max 5 bulletpont. 

 Mezőgazdasági, erdészeti, élelmiszeripari üzemek, termelők, Zalaerdő, Bakonyerdő, vadásztársaságok 

 Innovációs ügynökségek, felhasználók. 

V. Projekt(csomag) becsült költségvetése (millió Ft) 

6000 

VI. Projekt(csomag) kapcsolódása a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési részdokumentumban tervezett TOP 
intézkedésekhez 

1. Zalai integrált gazdaságfejlesztési projektcsomag 
2. Zalai turizmusfejlesztési projektcsomag 

3. Zalai alternatív hálózati gazdaságfejlesztési projektcsomag 
4. Zalai foglalkoztatási együttműködési projektcsomag  

VII. Projekt(csomag) – beérkező fejlesztési javaslatok, igények 

Később kerül részletezésre. 
 

  



 

 

69 

I. Az ágazati OP-ba megfogalmazott projekt(csomag) megnevezése  
Kérjük, jelölje meg az OP-t, és a finanszírozó alapot! 

Projektcsomag neve: Zalai vidékfejlesztési programcsomag – Zala vidéki térségeinek fejlesztése – 
hagyományos eszközök 
Kapcsolódó OP és prioritás: VP 6. 

II. Projekt(csomag) célja  
(A beavatkozás 1-2 fontosabb célját szükséges meghatározni, amelyekhez később mérhető indikátorok, 
mérőszámok is kapcsolhatók – max. 5 bulletpont) 

 Zala 258 településéből 256 érintett a vidéki térségek fejlesztésében (Zalaegerszeg külterületi lakossága 
meghaladja a 2 %-ot). A programcsomag célja a vidéki közösségek megerősítése, a vidéki népesség 
életminőségének javítása, az öngondoskodó és életképes vidék megteremtése Zalában. Kapcsolódva az egyes 
ágazati Operatív Programokhoz, különösen a Területi OP-hez a programcsomag konkrét célja: 

 új foglalkoztatási formák támogatása a szegénység és a munkanélküliség kezelésére,  

 a vidéki lakosság életminőségét segítő, helyi gazdaságot ösztönző alapvető szolgáltatások, infrastruktúra 
biztosítása beleértve a szociális alap és kiegészítő szolgáltatásokat, 

 gazdasági diverzifikáció, nem mezőgazdasági vállalkozások segítése, önfoglalkoztatás fejlesztése, 
vállalkozóvá válás, helyi termék potenciál kihasználása, megújuló energia kapacitások,  

 vidéki területek sokszínű szellemi, épített és táji örökségének értékőrző megújítása, hasznosítása, 

 a vidéki kulturális, közösségi terek, szolgáltatások fejlesztése, IKT használat növelése, 

 a vidéki épített-, valamint táji (természeti) örökség értékőrző megújítása, hasznosítása.  

III. Projekt(csomag) rövid tartalma  
(Felsorolásszerűen azon tartalmi elemek, amelyek a projekt(csomag) későbbi támogatási elemeit fogják képezni, 
és amelyekre EU támogatás fordítható: beruházások, szolgáltatási elemek stb. - max. 8 sor) 

 Többfunkciós közösségi szolgáltató terek létrehozása, a meglévők működtetése, integrált könyvtár, 
információs és közösségi szolgáltatás– megyei pénzügyi és szakmai koordinációval, 

 Közösségi tudásátadást szolgáló terek, pl. mezőgazdasági, kertészeti tudástádásra szolgáló terek, helyi 
építészeti értéket képviselő, használaton kívüli épületek, majorok, stb. hasznosításával.  

 Sport-, szabadidős- és öntevékeny kulturális tevékenységek, tanórán kívüli foglalkozások, önismereti 
képzések, mentális tréningek, programok támogatása. 

 A képzett fiatalok helyben tartása, hazatérése érdekében „fecskeház” típusú fejlesztések.  

 Örökségvédelemmel kapcsolatos helyi stratégiák, tervek meghatározása, az örökség fenntartását és 
továbbadását biztosító tevékenységi formák, a hasznosítást szolgáló beruházások támogatása.  

 Kézműves, népi iparműveszeti és hagyományos mesterségek elsajátítását célzó képzések  

 Települési infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése. Társadalmi vállalkozások, szociális szövetkezetek 
számára mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó eszközbeszerzés támogatása. Közbiztonság javítását 
szolgáló fejlesztések, eszközbeszerzések. Falu-, tanyabusz, illetve kapcsolódó eszközök beszerzése. 
Önkormányzati kezelésű belterületi utak, valamint külterületi mezőgazdasági utak fenntartását szolgáló 
fejlesztések támogatása. Útkarbantartáshoz szükséges gépek, eszközök beszerzése. Egyéb kisléptékű 
települési infrastruktúra fejlesztés (világítás, csatorna stb.) Közétkeztetési szolgáltatás fejlesztése helyi 
kapacitásbővítéssel (közkonyhák, főzőkonyhák).  

IV. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei 
(kerüljön külön kiemelésre az a fő kedvezményezett, amely a fejlesztés megvalósítója lesz) Max 5 bulletpont. 

 Települési önkormányzatok, civil szervezetek, társadalmi vállalkozások, lakosság. 

V. Projekt(csomag) becsült költségvetése (millió Ft) 

9000 

VI. Projekt(csomag) kapcsolódása a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési részdokumentumban tervezett TOP 
intézkedésekhez 

1. Zalai integrált gazdaságfejlesztési projektcsomag 
2. Zalai turizmusfejlesztési projektcsomag 

3. Zalai alternatív hálózati gazdaságfejlesztési projektcsomag 
4. Zalai foglalkoztatási együttműködési projektcsomag  

VII. Projekt(csomag) – beérkező fejlesztési javaslatok, igények 

Később kerül részletezésre. 
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I. Az ágazati OP-ba megfogalmazott projekt(csomag) megnevezése  
Kérjük, jelölje meg az OP-t, és a finanszírozó alapot! 

Projektcsomag neve: Zalai vidékfejlesztési programcsomag – Közösségvezérelt helyi kezdeményezések zalai 
programja 
Kapcsolódó OP és prioritás: VP 6. 

II. Projekt(csomag) célja  
(A beavatkozás 1-2 fontosabb célját szükséges meghatározni, amelyekhez később mérhető indikátorok, 
mérőszámok is kapcsolhatók – max. 5 bulletpont) 

 Zala 258 településéből 256 érintett a vidéki térségek fejlesztésében (Zalaegerszeg külterületi lakossága 
meghaladja a 2 %-ot). 

 A programcsomag célja a vidéki közösségek megerősítése, a vidéki népesség életminőségének javítása, az 
öngondoskodó, élhető és életképes vidék megteremtése Zalában CLLD keretében, helyi fejlesztési stratégián 
keresztül. Kapcsolódva az egyes ágazati Operatív Programokhoz, különösen a Területi OP-hez a 
programcsomag konkrét célja, egyezően a központi meghirdetésű programokkal: 

 új foglalkoztatási formák támogatása a szegénység és a munkanélküliség kezelésére,  

 a vidéki lakosság életminőségét segítő, helyi gazdaságot ösztönző alapvető szolgáltatások, infrastruktúra 
biztosítása beleértve a szociális alap és kiegészítő szolgáltatásokat, 

 gazdasági diverzifikáció, nem mezőgazdasági vállalkozások segítése, önfoglalkoztatás fejlesztése, 
vállalkozóvá válás, ehhez kapcsolódóan a háztáji integráció és kapacitások kihasználása, helyi termék 
potenciál kihasználása közösségi helyi termék, megújuló energia kapacitások,  

 a vidéki területek sokszínű kulturális (szellemi)-, épített, valamint táji (természeti) örökségének értékőrző 
megújítása, hasznosítása, 

 a vidéki kulturális, közösségi és tudástranszferre szolgáló terek, szolgáltatások fejlesztése, IKT használat 
növelése, 

 a vidéki épített-, valamint táji (természeti) örökség értékőrző megújítása, hasznosítása. 

III. Projekt(csomag) rövid tartalma  
(Felsorolásszerűen azon tartalmi elemek, amelyek a projekt(csomag) későbbi támogatási elemeit fogják képezni, 
és amelyekre EU támogatás fordítható: beruházások, szolgáltatási elemek stb. - max. 8 sor) 

 Az adott helyi akciócsoport döntése szerint helyi fejlesztési stratégiában rögzítve a Vidékfejlesztési Program 
bármely intézkedése megvalósítható CLLD keretében, helyi fejlesztési stratégián keresztül, de elsősorban 
vidékfejlesztési tevékenységek. Pl: 

 területi elven alakuló turisztikai hálózatok és beruházásaik, 

 közösségfejlesztési tevékenységek, programok, 

 kistelepülési mikrovállalkozások támogatásai, hálózatosodás, 

 nemzetközi és hazai együttműködések, 

 kistelepülési beruházási programok… 

IV. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei 
(kerüljön külön kiemelésre az a fő kedvezményezett, amely a fejlesztés megvalósítója lesz) Max 5 bulletpont. 

 Települési önkormányzatok, civil szervezetek, a társadalmi vállalkozások, lakosság. 

 Vidéki mikrovállalkozások, őstermelők, turisztikai szolgáltatók, felhasználók. 

V. Projekt(csomag) becsült költségvetése (millió Ft) 

4000 

VI. Projekt(csomag) kapcsolódása a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési részdokumentumban tervezett TOP 
intézkedésekhez 

1. Zalai integrált gazdaságfejlesztési projektcsomag 
2. Zalai turizmusfejlesztési projektcsomag 

3. Zalai alternatív hálózati gazdaságfejlesztési projektcsomag 
4. Zalai foglalkoztatási együttműködési projektcsomag  

VII. Projekt(csomag) – beérkező fejlesztési javaslatok, igények 

Később kerül részletezésre. 
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Határmenti együttműködési programok, transzancionális együttműködések 
 
Zala megye földrajzi fekvésének köszönhetőn 4 interregionális, 3 határmenti együttműködési (CBC) programban, 
illetve 2 transznacionális programban tud részt venni a 2014-2020 közötti tervezési időszakban. 
 

Európára kiterjedő interregionális programok az Interreg EUROPE, az URBACT III, az EPSON 2020 és az Interact III. Az 
Interreg EUROPE Programcélja a tagállamok régió közötti tapasztalatcsere elősegítése, tematikus célkitűzései: 

 Kutatás, technológiai fejlesztés és innováció szerepének erősítése (TC 1) 

 A kkv-k versenyképességének segítése (TC 3) 

 Az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra áttérés támogatása minden ágazatban (TC 4) 

 A környezet megőrzése, védelme és erőforrás-hatékonyság elősegítése (TC 6) 
 

A transznacionális programok közül a Central 2020 (Közép-Európai) Program tematikus célkitűzései: 

 Kutatás, technológiai fejlesztés és innováció szerepének erősítése (TC 1) 

 Az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra áttérés támogatása minden ágazatban (TC 4) 

 A környezet megőrzése, védelme és erőforrás-hatékonyság elősegítése (TC 6) 

 Fenntartható közlekedés elősegítése, hálózati infrastruktúrákban rejlő szűk keresztmetszetek elhárítása (TC 
7). 

Az OP véglegesítése 2014. április elején várható. 
 

A Duna Transznacionális Programban 9 uniós, és 5 nem uniós tagállam vesz részt. Az OP kidolgozása folyamatban van, 
IH a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal, várható tematikus célkitűzései: 

 Kutatás, technológiai fejlesztés és innováció szerepének erősítése (TC 1) 

 A környezet megőrzése, védelme és erőforrás-hatékonyság elősegítése (TC 6) 

 Fenntartható közlekedés elősegítése, hálózati infrastruktúrákban rejlő szűk keresztmetszetek elhárítása (TC 
7). 

 Intézmények közötti együttműködés (TC 11) 
 

Zala megyei szervezetek az interregionális együttműködésben információink alapján nem vettek részt, a 
transznacionális programokba bevonásra került néhány zalai szervezet, de összességében elmondható, hogy a megye 
nem használta ki e programokban rejlő lehetőségeket. 
A területi operatív program gazdaságfejlesztési részprogramjában nevesített új együttműködési hálózatok – különösen 
a megyei befektetés-ösztönzéssel foglalkozó szervezet – feladata legyen az interregionális együttműködések és a 
transznacionális programok megyei szintű előkészítése, szervezése. 
 

A 2007-2013-as időszakban a határmenti együttműködési programokban kialakultak azok a hálózatok, amelyek a 
2014-2020 programozás során is eredményes képesek pályázni. 
A megyének szerepe lehet a hálózatok összekapcsolásában, a párhuzamos kapacitások munkájának 
összehangolásában, és a CBC-programok megyei érdekek mentén történő megvalósításában, különösen a már 
működő, több határmenti együttműködési programban dolgozó, 100 %-os tulajdonában lévő Zala Megyei 
Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-n keresztül. 
Ezek a határmenti együttműködési programok segíthetik a területi operatív program gazdaságfejlesztési 
részprogramjában nevesített hálózati együttműködések kiteljesítését (turisztikai brand, élménykárya, helyi termék 
akciók és hálózatok, megújuló energetika, stb). 
A megye az osztrák, a szlovén és a horvát együttműködési programokban vesz részt, az AT-HU programban magyar 
oldalon rendelkezésre álló forrás 31,635 millió €, a HU-HR programban rendelkezésre álló keret 34,843 millió €, a SI-
HU program magyar forrása 9,594 millió €. 
 

A programozás szintjén legjobban áll az AT-HU program. Itt kijelölésre kerültek a tematikus célkitűzések, elkészült a 
program, és a társadalmasítási feladatok is elindulnak. 
A programkidolgozásért felelős munkacsoport a kész OP-t várhatóan 2014. szeptemberében nyújtja be a brüsszeli 
Bizottságnak. 
Az AT-HU Program tematikus prioritásai: 

 A kkv-k versenyképességének segítése (TC 3) 

 A környezet megőrzése, védelme és erőforrás-hatékonyság elősegítése (TC 6) 

 Kulturális és természeti örökség fejlesztése, védelme (6c) 

 A biológiai sokféleség védelme és helyreállítása, a talaj védelme és helyreállítása, valamint ökoszisztéma-
szolgáltatások elősegítése, beleértve a NATURA 2000 területeket és a zöld infrastruktúrákat (6d) 
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 Az innovatív technológiák javítása a környezetvédelemben, erőforrás-hatékonyság a hulladékgazdálkodási 
ágazatban, vízügyi ágazatban, a talajvédelem és a levegőszennyezés csökkentése (6f) 

 Fenntartható közlekedés elősegítése, hálózati infrastruktúrákban rejlő szűk keresztmetszetek elhárítása (TC 7). 

 Regionális mobilitás segítése (7b) 

 Zöld közlekedési rendszerek (7c) 

 Intézmények közötti együttműködés (TC 11) 
 
Az OP tervezése mellett folyik az egyes potenciális projektek kidolgozása, de jelen tanulmány ezt nem részletezi. 
 
Folyik a HU-HR együttműködés Operatív Programjának készítése. Itt is kijelölésre kerültek a tematikus célkitűzések, 
elkészült a program első verziója. A HU-HR Program tematikus prioritásai: 

 A kkv-k versenyképességének segítése (TC 3) 

 Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat-megelőzés és kezelés ügyének támogatása (TC 5) 

 A környezet megőrzése, védelme és erőforrás-hatékonyság elősegítése (TC 6) 

 Beruházás az oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tanulás területén (TC 710). 

 Intézmények közötti együttműködés (TC 11) 
 
Az OP tervezése mellett megkezdődött az egyes potenciális projektek kidolgozása, de jelen tanulmány ezt nem 
részletezi. 
 
A tervezésben kifejezetten rosszul a Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program. Itt a 2007-
2013-hoz képest nagyon jelentős költségcsökkentés mellett a tervezési és programozási folyamatokra immár negyedik 
alkalommal kiírt közbeszerzési eljárás miatt még nem készültek OP dokumentumok. 
Vas és Zala megyék már egyeztették elvárásaikat a tematikus prioritásokról, informális egyeztetések zajlanak a két 
ország szervezetei között potenciális projektek kidolgozásáról, de a SI-HU Program indítása 2015 második felében 
várható csak a csúszások miatt. 


