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VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
VÁROSUNK 2,2 MILLIÁRD FORINT ÖSSZEGŰ TÁMOGATÁST NYERT A TERÜLET- ÉS
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) KERETÉN BELÜL.

Városunk az elmúlt évben 13 pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program (TOP) keretén belül. A pályázatok közül 7 esetében született pozitív döntés első körben,
amely 2 261 899 252 Ft összegű támogatást jelent Várpalotának.
A TOP keretén belül elnyert pályázatok:
TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00015
Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés Várpalotán
Nagybivalyos tó, valamint az Önkormányzati tulajdonban lévő Derítő tó körüli terület fejlesztése.
A pályázat, valamint a jelenleg is folyó fejlesztések együttes erejével nagyon komoly turisztikai fejlődést
érhet el a térségünk. Célunk az ország egyik legjelentősebb horgásztavának kialakítása, európai szemmel
nézve is kiemelkedő infrastruktúrával és háttér-létesítmények - többek között tanösvény, sportolási
lehetőségek, kikapcsolódás, camping, büfé, faházak - kialakításával.
Elnyert támogatás: 107 796 525 Ft
TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00008
Zöld városok kialakítása Várpalotán
Várpalota városközpontjának rehabilitációjára elnyert pályázatunk célja olyan közterület rendezés, amely az
élhető városközponti közösségi funkciói számára biztosít építészeti és köztéri kereteket tiszteletben tartva a
középkori vár és a városmag történelmi településszerkezetét és örökségét, valamint a szocialista
városépítés következtében átrendeződött épített környezetet.
Elnyert támogatás: 1 000 000 000 Ft
TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00014
Kerékpárút fejlesztés Várpalotán
Várpalota-Inota, valamint Várpalota városközpont és vasútállomás között kerékpárút építése a már meglévő
kerékpárút hálózat fejlesztésével.
Elnyert támogatás: 250 000 000 Ft

TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00030
Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Várpalotán
Projekt célja a meglévő fogorvosi rendelők felújítása az ellátás színvonalának növelésének
érdekében.
Elnyert támogatás: 59 999 999 Ft
TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00009
Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése Várpalotán
A tervezett fejlesztés célja a város több pontján, rossz műszaki és ellátási körülmények között működő
intézmények koncentrációja egy korszerűsített létesítménybe, az ellátási színvonal növelése és az
üzemeltetési költségek csökkentése érdekében.
Elnyert támogatás: 150 000 000 Ft
TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00006
Társadalmi együttműködést erősítő programok Várpalotán
Inotai Készenléti lakótelep komplex rehabilitációja
Cél az ott élő lakosság felzárkózásának elősegítése, életkörülményeinek javítása, a hátrányos helyzetűek
alapvető szociális készségeinek erősítése és az önszerveződésre, stratégiai jövőformálásra képes helyi és
térségi közösségek kialakítása. A beavatkozások alapját az érintett városrészek lakófunkciójának erősítése,
meglévő funkcióinak bővítése, fejlesztése, szociális, közösségi és közterületi funkciók kialakítása képezi.
A TOP pályázatok két körben kerülhetnek benyújtásra, melyek közül az első szakaszban benyújtottak
elbírálása még folyamatban van. A megyében 36 pályázat nem került még elbírálásra, így a fenti
pályázathoz kapcsolódó, Készenléti-lakótelep infrastrukturális fejlesztésére beadott pályázatunk jelenleg
döntés előtt áll.
Elnyert támogatás: 100 102 728 Ft
TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00003
Foglalkoztatási együttműködések a Várpalotai Járásban
A pályázat célja a helyi szinten létrejövő és, vagy már működő foglalkoztatási együttműködések,
partnerségek (paktumok) hozzájussanak azon forrásokhoz, melyek segítségével - kialakított stratégiájuk
mentén - képzési és foglalkoztatási programjaikat megvalósíthatják.
Elnyert támogatás: 594 000 000 Ft
Az elnyert pályázatokhoz kapcsolódó dokumentumok ügyfélfogadási időben (a 06-88-592-663
telefonszámon történt előzetes egyeztetést követően) megtekinthetőek a Polgármesteri Hivatal 206os irodájában.

