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Támogatási szerződés száma: TOP-1.5.1-20-2021-00030 
Kedvezményezett: VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 

 

Magyarország Kormánya 2020. október 6-án TOP-1.5.1-20 kódszámon felhívást tett közzé, melyben a 
2021-2027 EU-s ciklus stratégiai tervezési és projektszintű előkészítési feladatokra a megyei 
önkormányzatok részére biztosít forrásokat.  

A felhívás célja, hogy az előbb felsorolt tevékenységeket Kedvezményezettek minél magasabb 
színvonalon végezzék el, a 2021-ben meghirdetésre kerülő felhívásokra a települési önkormányzatok 
minél gyorsabban és részleteiben is előkészített projekt javaslatokat nyújtsanak be.  

A Veszprém Megyei Önkormányzat a Felhívás alapján több támogatási kérelmet nyújt be (külön a 
Felhívás 3.1.1 A pontjában meghatározott feladatokra és külön a projektszintű előkészítési 
tevékenységekre).  

Jelen projekt (támogatási kérelem) célja: 2021-2027-es programozási időszakhoz kapcsolódó óvodai 
és bölcsődei fejlesztések előkészítési feladatainak részbeni elvégzése. 

Kormányzati támogatással jelentős óvodai és bölcsődei fejlesztések történtek megyénkben a jelenlegi 
ciklusban, de a beérkezett önkormányzati projektjavaslatok révén további igények jelentkeznek a 
következő uniós tervezési ciklusra is. Fontossága mind a gyermekvállalások számának 
növekedésében, az édesanyák ismételt munkába állásának megteremtésében, mind a települések 
vonzerejének, élhetőségének növelésében tetten érhető.  

Az esélyegyenlőségi és környezetvédelmi szempontok: A projekt a vonatkozó környezetvédelmi és 
esélyegyenlőségi jogszabályok betartása mellett valósul meg.  

A projektben tervezett költségek reálisak. A közbeszerzés nem releváns. A saját teljesítést a Veszprém 
Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársai végzik el (szakmai megvalósítás, PM). A szakmai 
megvalósításban résztvevő munkatársak az adatok gyűjtésében, rendszerezésében, a dokumentációk 
előkészítésében, koordinációjában működnek közre. A projekt konzorciumban valósul meg. A 
nyilvánosságot pozitív Támogatói döntés esetében biztosítjuk ("C" tábla, aloldal, és az egyéb 
kommunikációs eszközök).  

Értékelési szempontoknak való megfelelés:  

1.1 A fejlesztés összhangban van a felhívás céljaival, a felhívásban szereplő célokat teljesíti, illetve 
azokhoz hozzájárul. Megfelelt. (Felhívás 3.1.1/B pontban foglaltakat teljesíti).  

1.2 A támogatási kérelem tartalma megfelel az illetékes területi szereplő által, a vonatkozó Integrált 
Területi Programban meghatározott területi kiválasztási kritériumoknak. Megfelelt. (a csatolt nyilatkozat 
alapján - illeszkedés).  

2.1 A projekt csak a jelen Felhívás 3.1. pontjában meghatározott támogatható tevékenységekhez 
igényel támogatást, és nem tartalmaz nem támogatható tevékenységeket. Megfelelt. (Felhívás 3.1.1/B 
pontban foglaltak közül 4 kerül tervezésre)  

2.2 A támogatást igénylő és a támogatási kérelem tárgya nem tartozik a Felhívás 4.2 pontjában és az 
ÁÚF c. dokumentum meghatározott kizáró okok alá. Megfelelt. (GFO:321/325; nem tartoznak kizáró 
okok alá)  

3.1 A betervezett mérföldkövek reálisak és a felhívásban rögzített ütemezéssel összhangban vannak. 
Megfelelt. (3 db mérföldkövet tervezünk a cca. 1 éves időtartamra)  



 

 

5.1 A támogatási kérelem költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel tervezett, 
valamint a költségvetés megfelel a Felhívásban meghatározott költségkorlátoknak és 
költségelszámolási módoknak. Megfelelt.  

A kérelemben szereplő költségeket nyilatkozattal támasztottuk alá, a korlátos költségeket arányosan 
terveztük.  

6.1 A támogatást igénylő a releváns műszaki-szakmai eredmények esetében vállalást tett. Megfelelt.  

Az értékelési szempontok alapján látható, hogy a támogatási kérelemben foglalt célokat teljesítjük. A 
tervezett projekt megvalósítása szervesen hozzájárulhat a Versenyképes Magyarország Operatív 
Programban meghatározott prioritások (versenyképes megye; klímabarát megye, "humánus" megye) 
stratégiai előkészítéséhez. A megvalósítási időszak I. felében elkészülnek a Megalapozó 
dokumentumok, majd a megvalósítási időszak II. felében az elkészített dokumentumok felülvizsgálatát 
végezzük a 2021. október 1-i OSAP adatlapok, statisztika jelentések és partner önkormányzatok 
véleménye alapján. 

 

 


