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0. Verziókövetés
1.0 verzió: Készült az FVS-készítéssel párhuzamosan, lezárva 2022 májusában.

1. Stratégiai beágyazottság
1. táblázat: FVS stratégiai célmátrix

Stratégiai
célok

Tematikus
célok

Horizontális
célok

S1. VONZÓBB MAKÓ – A város vonzerejének és imázsának erősödése
a hármashatár menti pozíció jobb
kihasználásával

S2. ÉLHETŐBB, MEGTARTÓBB
MAKÓ - A makóiak életminőségének, városi kötődésének és közösségi összetartásának javulása

S1/T1. A város minőségi turisztikai,
szabadidős és kulturális attrakcióinak bővülése; hatékony és kreatív
városmarketing

S2/T1. A városi humán közszolgáltatások minőségének javulása, infrastrukturális és tartalmi megújulása

S1/T2. A fejlődő gyógyturizmust kiszolgáló minőségi turisztikai szálláshelyek és színvonalas vendéglátói
kapacitások bővülése

S2/T2. A város kulturális, közösségi,
szabadidős, sport programkínálatának bővülése, intergenerációs és
családbarát fókusszal

S3. VERSENYKÉPESEBB MAKÓ - A
város gazdasági potenciáljának és
innovációs készségének erősödése
S3/T1. Élénkebb városi gazdaság: a
helyi gazdasági infrastruktúra és üzleti szolgáltatások megerősödése,
innovációs és alkalmazkodó képességének javulása
S3/T2. A minőségi foglalkoztatás
szintjének növelése az iparban és a
szolgáltatásokban, a képzett helyi
lakosság, főként a fiatalok helyben
tartása érdekében

S4. ZÖLDEBB MAKÓ - Az éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásainak
mérséklése, a város klímatudatos,
fenntartható zöldítése
S4/T1. A megújuló energiák szerepének és arányának növelése a városi
közcélú fejlesztéseknél
S4/T2. A települési épített környezet és közlekedés klímatudatos fejlődése és fenntartható üzemeltetése

S2/T3. A helyi kötődés, a kulturálisS4/T3. A városi zöld (zöldterületek,
S3/T3. A helyi mezőgazdaság és az
közösségi hagyomány- és értékőrzés
zöldfelületek) és kék (vízgazdálkoagrárfeldolgozóipar innovatív fejlőfenntartása, a közösségi élet erősödás) infrastruktúra minőségi, klímadése
dése
tudatos fejlődése
S2/T4. A sérülékeny társadalmi cso- S3/T4. A helyi gazdaság igényeire
S1/T4. Rendezett, szép és megújuló
portok leszakadásának megelőzése, rugalmasabban reagáló, korszerű
városi épített és zöld környezet
integrációjának elősegítése, életvivárosi oktatási-képzési kínálat, felfenntartható bővülése
teli tudatosságuk fejlődése
sőfokú képzés meghonosítása
S2/T5. A digitalizáció (IKT) növelése
a közszolgáltatásokban
H2. DIGITALIZÁCIÓ – A digitalizációs szint javuH3. REZILIENCIA – A helyi társadalom ellenállókéH1. ESÉLYEGYENLŐSÉG – A társadalmi kirekeszlása, növekedése a város és közintézményei műpességének erősödése, felkészülés a globális és
tés elleni küzdelem, az alapvető közszolgáltatáködésében, valamint a helyi vállalkozások és a la- regionális gazdasági, társadalmi, környezeti válsokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása
kosság körében egyaránt
ságjelenségekre
S1/T3. A sport és rekreációs célú területek fejlődése, szolgáltatási kínálat-bővülése

2. táblázat: FVS területi célmátrix - városrészi összefüggések

Stratégiai
célok

S1.

S2.

S3.

S4.
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Jelmagyarázat: erős kapcsolódás: ++; gyengébb kapcsolódás: +; üres rubrika: nincs kapcsolódás, nem érintett az adott városrész
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2. A beruházások, akciók összesítő bemutatása
3. táblázat: Az FVS beavatkozási rendszere

1. A város térségi pozíciójának, vonzerejének és imázsának erősítése

1.1. Turisztikai attrakciók, szolgáltatások és kapacitások fejlesztése

PRIORITÁSOK
2. A népességmegtartó képesség erősí3. A városi versenyképesség javítása
tését elősegítő, életminőségjavító szolgáltatások fejlesztése

2.1. Színvonalas
települési közcélú, kiszolgáló és
kényelmi szolgáltatások infrastrukturális, fenntartható biztosítása

INTÉZKEDÉSEK
2.2. Társadalmi3.1. Gazdasági:
közösségi megúju- ipari és agrár inflást, integrációt és rastruktúra fejkohéziót támolesztése
gató intézkedések

3.2. Foglalkoztatás minőségének
javítása

4. A városi és természeti környezet
fenntartható, klímavédelmet és értékmegőrzést támogató fejlesztése, zöldítése
4.1. A települési
épített és természetes környezet
minőségi, klímatudatos fejlesztése és fenntartható üzemeltetése

4.2. Fenntartható
közlekedésfejlesztés

BEAVATKOZÁSI TERÜLETEK

1.1.1. Turisztikai, szabadidős és kulturális attrakciók fejlesztése, kínálat-bővítése, városmarketing erősítése

2.1.1. Humán közszolgáltatások
fenntartható infrastrukturális fejlesztése, minőségjavítása

2.2.1. A helyi kötődés, összetartást,
közösségfejlesztést szolgáló, intergenerációs és
családbarát programok megvalósítása

3.1.1. A helyi gazdasági infrastruktúra és üzleti szolgáltatások megerősítése, alkalmazkodóképességének javítása gazdaságélénkítő beavatkozásokkal

3.2.1. A minőségi
foglalkoztatás városi szintjének javítása az iparban
és a szolgáltatásokban

4.1.1. A település
vízgazdálkodási
rendszerének klímatudatos fejlesztése: a vízmegtartó, vízelvezető,
vízvisszatartó, - és
tárolórendszerek
infrastrukturális és
működési szempontú megújításával

1.1.2. Minőségi turisztikai szolgáltatásfejlesztés: színvonalas szálláshely és
vendéglátói kapacitások bővítése a
gyógyfürdőfejlesztéssel párhuzamosan

2.1.2. Közösségi,
kulturális és sportolási szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése, minőségjavítása

2.2.2. Lakossági
tudatosságot
(egészség, életvezetés, környezet,
klíma, IKT stb.)

3.1.2. A helyi mezőgazdaság és az
agrárfeldolgozóipar innovatív fejlesztése

3.2.2. Rugalmasabb, piacképes,
teljes spektrumú
városi oktatási-

4.1.2. A városi épített környezet és
közművek energiatudatos infrastrukturális fej-
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4.2.1. A gyalogos,
kerékpáros és
gépjármű-közlekedés hálózatos
rendszerének korszerűsítése, továbbfejlesztése,
kiegészítő infrastruktúrák létrehozása
4.2.2. Kerékpárosbarát és közlekedésbiztonsági fejlesztések, akadálymentesítés megvalósítása

erősítő, szemléletformáló programok megvalósítása

1.1.3. Sport és rekreációs célú területek,
aktív turizmus fejlesztése – a Marosparton kiemelten

2.1.3. A digitalizációs szint növelése
a városi közszolgáltatásokban, ITK
és okos települési
fejlesztések megvalósítása

képzési kínálat biztosítása alapfoktól
a felsőfokig

lesztése és fenntartható üzemeltetése

2.2.3. A sérülékeny társadalmi
csoportok leszakadásának megelőző, integrációjának elősegítő
programok megvalósítása

4.1.3. A települési
zöldinfrastruktúra
klímatudatos fejlesztése: közhasználatú zöldterületek és zöldfelületek lakosság- és látogatóbarát rekonstrukciója, kialakítása, fenntartásuk biztosítása,
kiegészítő infrastrukturális beruházások megvalósítása

2.2.4. A városi kulturális, közösségi,
szabadidős és
sport programkínálat bővítése

4.1.4. Hulladékkezelési és kármentesítési beavatkozások
4.1.5. Városi (lakossági, intézményi) klímatudatosságot megalapozó,
erősítő tartalmi
fejlesztések, szemléletformáló programok megvalósítása

7

4. táblázat FVS-TOP Plusz kapcsolat

Top Prioritás 1

FVS Intézkedés

FVS Beavatkozás

1.1.1. Turisztikai, szabadidős
és kulturális attrakciók fejlesztése, kínálat-bővítése, városmarketing erősítése
1.1. Turisztikai 1.1.2. Minőségi turisztikai szolattrakciók, szol- gáltatás-fejlesztés: színvonalas
gáltatások és
szálláshely és vendéglátói kakapacitások fej- pacitások bővítése a gyógyfürlesztése
dőfejlesztéssel párhuzamosan
1.1.3. Sport és rekreációs célú
területek, aktív turizmus fejlesztése – a Maros-parton kiemelten
2.1.1. Humán közszolgáltatások fenntartható infrastrukturális fejlesztése, minőségjaví2.1. Színvonalas tása
települési közcélú, kiszolgáló 2.1.2. Közösségi, kulturális és
és kényelmi
sportolási szolgáltatások infraszolgáltatások
strukturális fejlesztése, minőinfrastrukturá- ségjavítása
lis, fenntartható biztosítása 2.1.3. A digitalizációs szint növelése a városi közszolgáltatásokban, ITK és okos települési
fejlesztések megvalósítása

gazdaságfejlesztés

közúti
közlekedés

turizmus

vízgazdálkodás

zöldinfrastruktúra

kultúra,
sport

2 hálózatos

1 hálózatos

2 hálózatos

2 hálózatos

fenntartható
közlekedés

szociáhulla- lis célú
dékvároskezelés rehabilitáció

belterületi
út

Top
Prioritás 2

Top Prioritás 3 ESZA+

energetika

foglal- szociális
kozta- célú váhelyi
tási
rosre- humán
együtt- habilitá- fejleszműköció
tések
dések (ESZA)

Top Prioritás 3 ERFA
bölcsődei,
óvodai
intézmények

köznevelés

3 háló- 1 hálózatos
zatos

egészségügyi és
szociális infrastruktúra

Top Prioritás 1

FVS Intézkedés

2.2. Társadalmiközösségi megújulást, integrációt és kohéziót
támogató intézkedések

FVS Beavatkozás

gazdaságfejlesztés

közúti
közlekedés

turizmus

vízgazdálkodás

zöldinfrastruktúra

fenntartható
közlekedés

kultúra,
sport

2.2.1. A helyi kötődés, összetartást, közösségfejlesztést
szolgáló, intergenerációs és
családbarát programok megvalósítása
2.2.2. Lakossági tudatosságot
(egészség, életvezetés, környezet, klíma, IKT stb.) erősítő,
szemléletformáló programok
megvalósítása
2.2.3. A sérülékeny társadalmi
csoportok leszakadásának
megelőző, integrációjának elősegítő programok megvalósítása

belterületi
út

Top Prioritás 3 ESZA+

energetika

foglal- szociális
kozta- célú váhelyi
tási
rosre- humán
együtt- habilitá- fejleszműköció
tések
dések (ESZA)

1 hálózatos

2 hálózatos

1 hálózatos

1 hálózatos

1 háló- 1 házatos
lózatos

2.2.4. A városi kulturális, közösségi, szabadidős és sport
programkínálat bővítése

3.1. Gazdasági:
ipari és agrár
infrastruktúra
fejlesztése

szociáhulla- lis célú
dékvároskezelés rehabilitáció

Top
Prioritás 2

1 hálózatos

3.1.1. A helyi gazdasági infrastruktúra és üzleti szolgáltatások megerősítése, alkalmazkodóképességének javítása gazdaságélénkítő beavatkozásokkal
3.1.2. A helyi mezőgazdaság és
az agrárfeldolgozóipar innovatív fejlesztése
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2 hálózatos

Top Prioritás 3 ERFA
bölcsődei,
óvodai
intézmények

köznevelés

egészségügyi és
szociális infrastruktúra

Top Prioritás 1

FVS Intézkedés

FVS Beavatkozás

gazdaságfejlesztés

közúti
közlekedés

turizmus

vízgazdálkodás

zöldinfrastruktúra

fenntartható
közlekedés

kultúra,
sport

szociáhulla- lis célú
dékvároskezelés rehabilitáció

belterületi
út

Top
Prioritás 2

Top Prioritás 3 ESZA+

energetika

foglal- szociális
kozta- célú váhelyi
tási
rosre- humán
együtt- habilitá- fejleszműköció
tések
dések (ESZA)

3.2.1. A minőségi foglalkoztatás városi szintjének javítása az
iparban és a szolgáltatásokban

3.2. Foglalkoztatás minőségé- 3.2.2. Rugalmasabb, piackének javítása
pes, teljes spektrumú városi
oktatási-képzési kínálat biztosítása alapfoktól a felsőfokig
4.1.1. A település vízgazdálkodási rendszerének klímatudatos fejlesztése: a vízmegtartó,
vízelvezető, vízvisszatartó, - és
tárolórendszerek infrastrukturális és működési szempontú
megújításával

4.1. A települési épített és
természetes
környezet minőségi, klímatudatos fejlesztése és fenn4.1.2. A városi épített környetartható üzezet és közművek energiatudameltetése
tos infrastrukturális fejlesztése
és fenntartható üzemeltetése

1 hálózatos

2 hálózatos
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Top Prioritás 3 ERFA
bölcsődei,
óvodai
intézmények

köznevelés

egészségügyi és
szociális infrastruktúra

Top Prioritás 1

FVS Intézkedés

FVS Beavatkozás

gazdaságfejlesztés

közúti
közlekedés

4.1.3. A települési zöldinfrastruktúra klímatudatos fejlesztése: közhasználatú zöldterületek és zöldfelületek lakosságés látogatóbarát rekonstrukciója, kialakítása, fenntartásuk
biztosítása, kiegészítő infrastrukturális beruházások megvalósítása
4.1.4. Hulladékkezelési és kármentesítési beavatkozások

turizmus

vízgazdálkodás

zöldinfrastruktúra

fenntartható
közlekedés

kultúra,
sport

1 hálózatos

4.1.5. Városi (lakossági, intézményi) klímatudatosságot
megalapozó, erősítő tartalmi
fejlesztések, szemléletformáló
programok megvalósítása

4.2. Fenntartható közlekedésfejlesztés

4.2.1. A gyalogos, kerékpáros
és gépjármű-közlekedés hálózatos rendszerének korszerűsítése, továbbfejlesztése, kiegészítő infrastruktúrák létrehozása

1 hálózatos

3 hálózatos

4.2.2. Kerékpárosbarát és közlekedésbiztonsági fejlesztések,
akadálymentesítés megvalósítása

2 hálózatos
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szociáhulla- lis célú
dékvároskezelés rehabilitáció

belterületi
út

Top
Prioritás 2

Top Prioritás 3 ESZA+

energetika

foglal- szociális
kozta- célú váhelyi
tási
rosre- humán
együtt- habilitá- fejleszműköció
tések
dések (ESZA)

Top Prioritás 3 ERFA
bölcsődei,
óvodai
intézmények

köznevelés

egészségügyi és
szociális infrastruktúra

3. Konkrét beruházások
5. táblázat: Projekttábla - 1. prioritási tengely

Projekt
kódja

Prioritás
1.

Projekt címe

Stratégiai célFVS
hoz/ részcélhoz
kód
való illeszkedés

Helyszín

Bruttó forrásigény (Ft)

Megvalósító

Együttműködés

Indikátor

Célérték
(becsült)

P1.1

Városi vízgazdálkodási és -kezelési fejlesztések megvalósítása 1. ütem –
Nagyér-csatornához kapcsolódó csatornafejlesztések

H/10

S4/T2; S4/T3

Makó

2 200 000 000

Makó Város Önkormányzata

egyedi

Ár-/belvízvédelmi intézkedésekkel
érintett lakosság (fő)

10.000

P1.2

Többfunkciós aktív turisztikai központ
létrehozása a Vadászház értékőrző
megújításával

H/1

S1/T1; S1/T3

Makó

330 000 000

Makó Város Önkormányzata

egyedi

Támogatott kulturális és turisztikai
helyszínek száma

1

P1.3

A Maros-part és a Belváros turisztikai
fejlesztése

H/2

S1/T1; S1/T3;
S1/T4

Makó

440 000 000

Makó Város Önkormányzata

konzorcium

Támogatott kulturális és turisztikai
helyszínek száma

2

P1.4

Kerékpárút kialakítása 1. (Makó-Földeák)

H/17

S1/T3; S2/T2;
S4/T2

Makó

904 000 000

Makó Város Önkormányzata

konzorcium

Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra (km)

4,5

P1.5

Kerékpárút kialakítása 2. (Maros-partra
Kiszombor felől)

H/18

S1/T3; S2/T2;
S4/T2

Makó

954 000 000

Makó Város Önkormányzata

egyedi

Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra (km)

5,8

P1.6

Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése
H/16
(Petőfi park, Kálvin tér)

S1/T1; S1/T4;
S4/T3

Makó

320 000 000

Makó Város Önkormányzata

egyedi

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra (ha)

2,9

Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T (km)

3

P1.7

Járda- és úthálózat megújítása belterületen

H/19

S1/T4

Makó

450 000 000

Makó Város Önkormányzata

egyedi
Épített/felújított járda (m2)
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10.000

Projekt
kódja

P1.8

Projekt címe

Makó Fenntartható Városfejlesztési
Stratégiájának kidolgozása

Stratégiai célFVS
hoz/ részcélhoz
kód
való illeszkedés

–

S1, S2, S3, S4

Bruttó forrásigény (Ft)

Helyszín

Makó

80 000 000

Megvalósító

Makó Város Önkormányzata

Együttműködés

egyedi

Indikátor

Célérték
(becsült)

Az integrált területfejlesztési stratégiák keretébe tartozó projektek
által érintett lakosság (fő)

22.289

Támogatott integrált területfejlesztési stratégiák

1

Az Ügyvédek háza irodaház rekonstrukció

E/5

S3/T1

Makó

900 000 000

Makó Város Önkormányzata

egyedi

Támogatott kulturális és turisztikai
helyszínek száma

1

Kereten túli, tar- Az Istók Margit ház közösségi célú megújítása
talék projektek

E/1

S3/T1; S2/T2;
S2/T3

Makó

400 000 000

Makó Város Önkormányzata

egyedi

Támogatott kulturális és turisztikai
helyszínek száma

1

Illegális hulladéklerakóhelyek felszámolása

H/20

S1/T4; S4/T3

Makó

50 000 000

Makó Város Önkormányzata

egyedi

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra (ha)

4

Bűnmegelőzési kamerarendszer fejlesztése Makó város területén

H/9

S2/T1

Makó

50 000 0001

Makó Város Önkormányzata

egyedi

Korszerűsített/létesített térfigyelő
kamerák száma (db)

111

1

Prioritás forráskerete (nem módosítható)

5 678 325 801

Elsődleges projektek teljes forrásigénye

5 678 000 000

Tartalék projektek összes forrásigénye

1 400 000 000

Önállóan nem támogatható tevékenység/projektelem.
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6. táblázat: Projekttábla - 2. prioritási tengely

Projekt
kódja

P2.1

Projekt címe

A József Attila Múzeum energetikai felújítása

Stratégiai célFVS
hoz/ részcélhoz
kód
való illeszkedés

H/11

S4/T1; S4/T2

Helyszín

Makó

Bruttó forrásigény (Ft)

440 000 000

Megvalósító

Makó Város Önkormányzata

Együttműködés

Jobb energiahatékonyságú középületek (m2)

Makói Városháza energetikai felújítása
1. ütem

Kereten túli, tarAz ENI központjának épületenergetikai
talék projektek
felújítása

H/12

H/13

S4/T1; S4/T2

S4/T1; S4/T2

Makó

844 000 000

Makó

90 010 000

Prioritás forráskerete (nem módosítható)

1 283 926 210

Elsődleges projektek teljes forrásigénye

1 284 000 000

Tartalék projektek összes forrásigénye

90 010 000
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Makó Város Önkormányzata

Makó Város Önkormányzata

Célérték
(becsült)

1.200

egyedi

Prioritás
2.
P2.2

Indikátor

egyedi

Becsült üvegházhatású gázkibocsátás-csökkenés (CO2t/év)

147

Jobb energiahatékonyságú középületek (m2)

600

Becsült üvegházhatású gázkibocsátás-csökkenés (CO2t/év)

242

Jobb energiahatékonyságú középületek (m2)

300

Becsült üvegházhatású gázkibocsátás-csökkenés (CO2t/év)

31

egyedi

7. táblázat: Projekttábla - 3. prioritási tengely, ESZA+

Projekt
kódja

Projekt címe

Stratégiai célFVS
hoz/ részcélhoz
kód
való illeszkedés

Helyszín

Bruttó forrásigény (Ft)

Megvalósító

Együttműködés

Indikátor

Célérték
(becsült)

Makói humán fejlesztések – szoft projektek

H/21

S2/T1; S2/T2;
S2/T3; S2/T4;
S2/T5

Makó

600 000 000

Makó Város Önkormányzata

konzorcium

Társadalmi akciókban résztvevők
száma (fő)

2.000

Prioritás
Szociális célú városrehabilitáció – szoft
P3SZ.2
3. ESZA
projekt

H/22

S2/T1; S2/T2;
S2/T3; S2/T4;
S2/T5

Makó

400 000 000

Makó Város Önkormányzata

konzorcium

Társadalmi akciókban résztvevők
száma (fő)

1.626

egyedi

Társadalmi akciókban résztvevők
száma (fő)

2.000

P3SZ.1

Helyi kötődést, összetartást, közösségP3SZ.3 fejlesztést szolgáló szoft programok
megvalósítása

Kereten túli, tartalék projektek

-

H/23

S2/T1; S2/T2;
S2/T3; S2/T4;
S2/T5

Makó

600 000 000

Makó Város Önkormányzata
CLLD típusú pályázat keretében
civil és sportszervezetekkel

-

-

-

-

-

Prioritás forráskerete (nem módosítható)

1 622 997 304

Elsődleges projektek teljes forrásigénye

1 600 000 000

Tartalék projektek összes forrásigénye

0
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-

-

-

8. táblázat: Projekttábla - 3. prioritási tengely, ERFA

Projekt
kódja

P3.1

P3.2

Projekt címe

A HSZC Makói Návay Lajos Technikum
és Kollégium, a Makói József Attila Gimnázium, valamint az Erdei János Városi
Sportcsarnok épületének felújítása, illetve az Aradi utcai Tanműhely korszerűsítése

A Makói Óvoda – Kassai utcai tagintézmény felújítása

Stratégiai célFVS
hoz/ részcélhoz
kód
való illeszkedés

H/5

H/6

S2/T1; S4/T1;
S4/T2

S2/T1; S4/T1;
S4/T2

Helyszín

Bruttó forrásigény (Ft)

Megvalósító

Makó

800 000 000

Makó Város Önkormányzata

Makó

153 000 000

Makó Város Önkormányzata

Együttműködés

egyedi

egyedi

Prioritás
3. ERFA
P3.3

P3.4

Kereten túli, tartalék projektek

A Makói Óvoda – Kálvin téri tagintézmény felújítása

A Makói Óvoda – Hold utcai tagintézmény felújítása

-

H/7

H/8

S2/T1; S4/T1;
S4/T2

S2/T1; S4/T1;
S4/T2

-

-

Makó

334 425 000

Makó

122 696 350

-

-

Prioritás forráskerete (nem módosítható)

1 414 750 685
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Makó Város Önkormányzata

Makó Város Önkormányzata

-

egyedi

egyedi

-

Indikátor

Jobb energiahatékonyságú középületek (m2)

Célérték
(becsült)

1.500

Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói (fő)

87

Az új vagy korszerűsített oktatási
létesítmények osztály-termi kapacitása (db)

4

Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói (fő)

156

Az új vagy korszerűsített oktatási
létesítmények osztály-termi kapacitása (db)

7

Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói (fő)

67

Az új vagy korszerűsített oktatási
létesítmények osztály-termi kapacitása (db)

3

-

-

Projekt
kódja

Projekt címe

Stratégiai célFVS
hoz/ részcélhoz
kód
való illeszkedés

Helyszín

Elsődleges projektek teljes forrásigénye

Bruttó forrásigény (Ft)

Megvalósító

Együttműködés

Indikátor

1 410 121 350

Tartalék projektek összes forrásigénye

0

9. táblázat: Bruttó forrásigény (Ft) összefoglaló

Kedvezményezett
ÖSSZESEN
FORRÁSKERET
KERETEN TÚLI, TARTALÉK PROJEKTEK ÖSSZES FORRÁSIGÉNYE

1. prioritás
2. prioritás 3. prioritás ERFA 3. prioritás ESZA
ÖSSZESEN
5 678 000 000 1 284 000 000
1 410 121 350
1 600 000 000 9 972 121 350
5 678 325 801 1 283 926 210
1 414 750 685
1 622 997 304 10 000 000 000
1 400 000 000
90 010 000
0
0 1 490 010 000
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Célérték
(becsült)

4. Ütemezés
10. táblázat: Támogatási kérelmek benyújtásának tervezett ütemezése és ezek becsült bruttó támogatási igénye (millió Ft)

Konstrukció

Projekt

TOP-Plusz1.3.1 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása

Makó város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája

2022

2023

1.né 2.né 3.né 4.né 1.né

2200

Többfunkciós aktív turisztikai központ létrehozása a
Vadászház értékőrző megújításával

330

2.né 3.né 4.né 1.né 2.né 3.né 4.né 1.né 2.né 3.né 4.né

440
904
954

Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése (Petőfi
park, Kálvin tér)

320

Járda- és úthálózat megújítása belterületen
TOP-Plusz2.1.2 Fenntartható
energiahatékonyság

A József Attila Múzeum energetikai felújítása

2025

80

Városi vízgazdálkodási és -kezelési fejlesztések megvalósítása 1. ütem – Nagyér-csatornához kapcsolódó
csatornafejlesztések

TOP-Plusz1.3.2 Fenn- A Maros-part és a Belváros turisztikai fejlesztése
tartható vá- Kerékpárút kialakítása 1. (Makó- Földeák)
rosfejlesztés Kerékpárút kialakítása 2. (Maros-partra Kiszombor
felől)

2024

450
440

Makói Városháza energetikai felújítása I. ütem

844

Makói humán fejlesztések – szoft projektek

600

Szociális célú városrehabilitáció – szoft projekt

400
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TOP-3.2.1
Fenntartható városfejlesztés
ESZA+

Helyi kötődést, összetartást, közösségfejlesztést
szolgáló szoft programok megvalósítása

600

A HSZC Makói Návay Lajos Technikum és Kollégium,
a Makói József Attila Gimnázium, valamint az Erdei
TOP_Plusz- János Városi Sportcsarnok épületének felújítása, il3.3.3 Fenn- letve az Aradi utcai Tanműhely korszerűsítése
tartható hu- A Makói Óvoda – Kassai utcai tagintézmény felújímán infratása
struktúra
A Makói Óvoda – Kálvin téri tagintézmény felújítása

334,425

A Makói Óvoda – Hold utcai tagintézmény felújítása

122,696

800

153
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5. Indikátor vállalások
11. táblázat: Indikátor vállalások

Mértékegysége

A mutató neve
Támogatott vállalkozások (ebből: mikro-, kis-, közép-,
nagyvállalkozás)
Vissza nem térítendő támogatások által támogatott vállalkozások

Összesített
értéke

db
db

Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások

db

Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T

km

3

Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma

db

3

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített
vagy felújított zöld infrastruktúra

ha

2,9

Ár-/belvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság

fő

10.000

Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra

km

10,3

Az új vagy korszerűsített szociális lakások kapacitása

fő

Az integrált területfejlesztési stratégiák keretébe tartozó
projektek által érintett lakosság

fő

22.289

Támogatott integrált területfejlesztési stratégiák

db

1

Becsült üvegházhatású gázkibocsátások

CO2t/év

389

Jobb energiahatékonyságú középületek

m2

3.300

Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények
osztálytermi kapacitása
Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények
éves felhasználói
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi,
védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskolaegészségügyi ellátás) száma
Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves felhasználói
A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása

db
fő

db

fő
db
db

Megvalósított programok száma

db

Programba bevont humán közszolgáltatásokban dolgozók
száma

fő

Programban résztvevő munkanélküliek száma

fő

Programban résztvevő inaktív személyek száma

fő

Társadalmi akciókban résztvevők száma

fő
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310

14

5.626

Megjegyzés

Mértékegysége

A mutató neve
Program elhagyásának időpontjában foglalkoztatásban –
beleértve az önfoglalkoztatást – álló résztvevők száma

fő

Épített/felújított járda

m2

Összesített
értéke

Megjegyzés

10.000

6. Mellékletek
6.1. Megyei önkormányzat bevonása
A Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat észrevételei, véleménye az FVS és TVP vonatkozásában.

6.2. Kiválasztási kritériumok, döntéshozatal
Nem releváns.
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