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Támogatási szerződés száma: TOP-1.5.1-20-2021-00037 
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 
Támogatást igénylők 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 célja: 2021-2027-es programozási időszakhoz kapcsolódó 
térségi e-kerékpár projekt csomag.  
 
Ennek során a Veszprém-Balatonalmádi-Balatonfüred települések közötti közösségi kerékpárrendszer 
kerülne kidolgozásra, a már kiépült és jelenleg építés alatt lévő kerékpárutakra, mely szervesen 
kapcsolódik ahhoz, hogy Veszprém a Balaton térségével az Európa Kulturális Fővárosa 2023-ban. 
Mindez illeszkedik az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésére irányuló 
törekvéseinkhez, hiszen mind a munkába járás, mind a turizmus tekintetében egy jól működő e-kerékpár 
rendszer valós közlekedési alternatívává válhat.  
A kapcsolódó projektelőkészítés során az elkészítésre tervezett tanulmányterv száma: 5 db. 
A beérkezett un. indikatív ajánlat szerint várható költsége 24 millió Ft. 
 
Az esélyegyenlőségi és környezetvédelmi szempontok: A projekt a vonatkozó környezetvédelmi és 
esélyegyenlőségi jogszabályok betartása mellett valósul meg. A projektben tervezett költségek reálisak. 
A projektszintű előkészítés dokumentumok elkészítéséhez közbeszerzési eljárás lefolytatása 
szükséges. A saját teljesítést a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársai végzik el (PM). 
A projekt konzorciumban valósul meg. A nyilvánosságot 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 egy 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. (4 db mérföldkövet tervezünk a cca. 1,5 éves időtartamra)  
4.1 A támogatást igénylő bemutatta, hogy a Felhívás 3.1.1 A) 1. és 2. pontja szerinti stratégiai 
dokumentumok elkészítését jelen felhívás keretében betervezte vagy azt más forrásból elkészíti. 
Megfelelt (a TOP-1.5.1-20-2020-00023 azonosítási számú projekt keretében készül el). 
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 indikatív ajánlattal vagy 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. 
 

 

 


