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TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLET 

TERÜLET: HAJDÚ-BIHAR MEGYE 

FELHÍVÁS SZÁMA: TOP_PLUSZ-1.2.1-21 

A rendelkezésre álló forrás 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 

 millió Ft 

Teljes rendelkezésre álló keretösszeg, összes elszámolható költség alapon 19 522 

A területi szereplő által a fejlesztési célterület(ek)1 számára elkülönített forrás:  

 

a) Északi agglomerációs térség számára elkülönített indikatív 

keretösszeg 
4 534 

b) Déli agglomerációs térség számára elkülönített indikatív 

keretösszeg 
2 660 

 
c) Erősödő északnyugati kapu térsége számára elkülönített 

indikatív keretösszeg 
2 619 

 

d) Helyi természeti és kulturális potenciálra, valamint 

agrárinnovációra alapozott fejlesztések térsége számára 

elkülönített indikatív keretösszeg 

1 125 

 
e) Ligetalja-Érmellék térsége számára elkülönített indikatív 

keretösszeg 
2 384 

 f) Bihari térség számára elkülönített indikatív keretösszeg 3 850 

 g) Sárréti térség számára elkülönített indikatív keretösszeg 2 350 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 80-110 db. 

A rendelkezésre álló keretösszegből: 

I. 4 430 millió Ft kékinfrastruktúra fejlesztésre (felhívás 2.1.1 pont A) főtevékenység) 

II. 5 793 millió Ft zöldinfrastruktúra fejlesztésre (felhívás 2.1.1 pont B) főtevékenység) 

III. 4 850 millió Ft fenntartható közlekedésfejlesztésre (felhívás 2.1.1 pont D) főtevékenység) 

tervezett a megyei indikátorcélok elérése érdekében. 

 

                                                      
1 A fejlesztési célterületek vizsgálata során jelen Felhívás keretében megvalósuló projekt megvalósítási helyszínét szükséges 

figyelembe venni. 
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1.3. Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmet? 

A támogatási kérelmet az elektronikus kitöltő program segítségével az alábbi benyújtási szakaszokban 
nyújthatja be:  

1. benyújtási szakasz: 2021.12.01. 00:00-tól 2022.01.14. 23:59-ig. 
2. benyújtási szakasz: 2022.06.01. 00:00-tól 2022.08.15. 23:59-ig.  

3.2. Mennyi a projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége? 

A projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége2 legfeljebb: 

 millió Ft 

A területi szereplő által a fejlesztési célterület(ek)3 számára elkülönített forrásból:  

 

a) Északi agglomerációs térség számára elkülönített indikatív 

keretösszeg 
1 500  

b) Déli agglomerációs térség számára elkülönített indikatív 

keretösszeg 
500  

 
c) Erősödő északnyugati kapu térsége számára elkülönített 

indikatív keretösszeg 
500  

 

d) Helyi természeti és kulturális potenciálra, valamint 

agrárinnovációra alapozott fejlesztések térsége számára 

elkülönített indikatív keretösszeg 

400  

 
e) Ligetalja-Érmellék térsége számára elkülönített indikatív 

keretösszeg 
650  

 f) Bihari térség számára elkülönített indikatív keretösszeg 605  

 g) Sárréti térség számára elkülönített indikatív keretösszeg 500  

 

3.3. Mennyi támogatást lehet igényelni? 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 

 
minimum  

millió Ft 

maximum  

 millió Ft 

A területi szereplő által a fejlesztési célterület(ek) számára 
elkülönített forrásból: 

 
 

 

a) Északi agglomerációs térség számára elkülönített 

indikatív keretösszeg 
50 1 500 

b) Déli agglomerációs térség számára elkülönített 

indikatív keretösszeg 
50 500 

                                                      
2 A „projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége” fogalom megegyezik a 2014-2020-as programozási időszakban használt 
„projekt maximálisan elszámolható költsége” fogalommal, tehát az itt megjelenő összeg tartalmazza a társfinanszírozást is.  
3 A fejlesztési célterületek vizsgálata során jelen Felhívás keretében megvalósuló projekt megvalósítási helyszínét szükséges 

figyelembe venni. 
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c) Erősödő északnyugati kapu térsége számára 

elkülönített indikatív keretösszeg 
40 500 

 

d) Helyi természeti és kulturális potenciálra, 

valamint agrárinnovációra alapozott fejlesztések 

térsége számára elkülönített indikatív keretösszeg 

25 400 

 
e) Ligetalja-Érmellék térsége számára elkülönített 

indikatív keretösszeg 
25 650 

 
f) Bihari térség számára elkülönített indikatív 

keretösszeg 
10 605 

 
g) Sárréti térség számára elkülönített indikatív 

keretösszeg 
50 500 

8.2. Melyek a kiválasztási kritériumok? 

A Északi agglomerációs térség, a Déli agglomerációs térség, az Erősödő északnyugati kapu 
térsége, a Helyi természeti és kulturális potenciálra, valamint agrárinnovációra alapozott 
fejlesztések térsége, a Ligetalja-Érmellék térsége, a  Bihari térség, és a Sárréti térség  terület-
specifikus értékelési szempontjai: 

 
Értékelési 
szempont 

Adható 
pontszám 

Magyarázat 

1.  
Illeszkedés a megyei területfejlesztési program stratégiai ágazati céljaihoz és 

prioritásaihoz 

1.1 

A Hajdú-Bihar 
Megyei 
Területfejlesztési 
Stratégiai Program 
2021-2027 
dokumentumban 
szereplő megyei 
stratégiai ágazati 
célokhoz való 
hozzájárulás, illetve 
megyei 
prioritásokhoz való 
illeszkedés 

0 / 4 / 6 / 8 

0 pont: Nem járul hozzá a fejlesztési elképzelés a 
„Hatékony klímavédelem és adaptáció a megyében”, 
„Korszerű infrastruktúra, digitális megoldások” vagy 
„Élhető és éltető települések” ágazati stratégiai célok 
közül egyikhez sem és nem illeszkedik a „Fenntartható 
környezet”, „Klímaadaptáció és klímavédelem a 
megyében”, „Rugalmasan alkalmazkodó intelligens 
társadalom”, „Egészséges és gondoskodó társadalom”, 
és „Élhető vidék- élhető települések” megyei prioritások 
közül egyikhez sem vagy az illeszkedés nem került 
bemutatásra a PET-ben. 
 
4 pont: A fejlesztési elképzelés a „Hatékony 
klímavédelem és adaptáció a megyében”, „Korszerű 
infrastruktúra, digitális megoldások” vagy „Élhető és 
éltető települések” stratégiai ágazati célok közül 
legalább egy megvalósulásához hozzájárul és a 
„Fenntartható környezet”, „Klímaadaptáció és 
klímavédelem a megyében”, „Rugalmasan 
alkalmazkodó intelligens társadalom”, „Egészséges és 
gondoskodó társadalom”, és „Élhető vidék- élhető 
települések” megyei prioritások közül legalább az 
egyikhez illeszkedik és bemutatásra került  a PET-ben. 
 
6 pont: A fejlesztési elképzelés a „Hatékony 
klímavédelem és adaptáció a megyében”, „Korszerű 
infrastruktúra, digitális megoldások” vagy „Élhető és 
éltető települések” stratégiai ágazati célok közül 
legalább kettő megvalósulásához hozzájárul és a 
„Fenntartható környezet”, „Klímaadaptáció és 
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Értékelési 
szempont 

Adható 
pontszám 

Magyarázat 

klímavédelem a megyében”, „Rugalmasan 
alkalmazkodó intelligens társadalom”, „Egészséges és 
gondoskodó társadalom”, és „Élhető vidék- élhető 
települések” megyei prioritások közül legalább az 
egyikhez illeszkedik és bemutatásra került  a PET-ben. 
 
8 pont: A fejlesztési elképzelés a „Hatékony 
klímavédelem és adaptáció a megyében”, „Korszerű 
infrastruktúra, digitális megoldások” vagy „Élhető és 
éltető települések” stratégiai ágazati célok közül 
legalább kettő megvalósulásához hozzájárul és „a 
„Fenntartható környezet”, „Klímaadaptáció és 
klímavédelem a megyében”, „Rugalmasan 
alkalmazkodó intelligens társadalom”, „Egészséges és 
gondoskodó társadalom”, és „Élhető vidék- élhető 
települések” megyei prioritások közül legalább kettőhöz 
illeszkedik és bemutatásra került  a PET-ben. 
 
A szempontnak való megfelelést a PET-ben kell 
bemutatni. 
 
A megyei stratégiai ágazati célokhoz való hozzájárulás, 
illetve megyei prioritásokhoz való illeszkedés 
megállapítása a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési 
Stratégiai Program 2021-2027 dokumentum 
(https://www.hbmo.hu/webdocs/Files/Portal/HBM_Terul
etfejlesztesi_Strategiai_Program_elfogadott.pdf ) 8. és 
12-18 oldalakon, illetve 33. és 37-125 oldalakon 
található részletezés alapján, valamint a Hajdú-Bihar 
Megye Integrált Területi Programja 2021-2027 
dokumentum 
(https://www.hbmo.hu/webdocs/Files/Portal/Hajdu_Biha
r_Megyei_Integralt_Teruleti_Programja_2021_2027_1_
0_elfogadott.pdf) 7-10 oldalain található 1., 2. illetve 3. 
számú táblázatok segítségével történhet. 

2.  Klíma semleges megoldásokat alkalmazó fejlesztések előnyben részesítése 

2.1 

A "Zéró kibocsátás 
felé - Az 
üvegházgáz 
kibocsátás 
csökkentése 2030-
ig, és a zéró 
hulladék eléréshez 
szükséges 
intézkedések 
integrálása" 
horizontális célhoz 
való hozzájárulás és 
kapcsolódó konkrét 
intézkedés 
bemutatása 

0 / 6 

0 pont: Nem járul hozzá sem a "Zéró kibocsátás felé - 
Az üvegházgáz kibocsátás csökkentése 2030-ig, és a 
zéró hulladék eléréshez szükséges intézkedések 
integrálása" célhoz (Hajdú-Bihar Megyei 
Területfejlesztési Koncepció dokumentum 34-35 oldal: 
https://www.hbmo.hu/webdocs/Files/Portal/HBM_Terul
etfejlesztesi_Koncepcio_elfogadott.pdf) vagy nem 
tartalmaz energiahatékonysági intézkedést  vagy a 
vizek helyben tartásának természetközeli módon való 
megvalósítását szolgáló tevékenységeket vagy 
közterületek környezettudatos család- és klímabarát 
megvalósítását szolgáló tevékenységeket vagy szén-
dioxid kibocsátás csökkentéséhez hozzájáruló 
közlekedési formákat és a PET-ben konkrét 
tevékenység szerepeltetésével sem került bemutatásra.   
 
6 pont: A "Zéró kibocsátás felé - Az üvegházgáz 
kibocsátás csökkentése 2030-ig, és a zéró hulladék 
eléréshez szükséges intézkedések integrálása" célhoz  
(Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Koncepció 
dokumentum 34-35 oldal: 



 

5 
 

 
Értékelési 
szempont 

Adható 
pontszám 

Magyarázat 

https://www.hbmo.hu/webdocs/Files/Portal/HBM_Terul
etfejlesztesi_Koncepcio_elfogadott.pdf) hozzájárul vagy 
energiahatékonysági intézkedést vagy megújuló 
energiát hasznosító –pl.:  napelem, napkollektor, 
geotermikus vagy hőszivattyús berendezések, stb. –
technológiát vagy a vizek helyben tartásának 
természetközeli módon való megvalósítását szolgáló 
tevékenységeket vagy közterületek környezettudatos 
család- és klímabarát megvalósítását szolgáló 
tevékenységeket vagy szén-dioxid kibocsátás 
csökkentéséhez hozzájáruló közlekedési formákat is 
alkalmaz, amely a PET-ben konkrét tevékenység 
szerepeltetésével bemutatásra került.   
 
Az értékelési szempontnak való megfelelést a PET-ben 
szükséges bemutatni.  

3.  Digitális megoldásokat alkalmazó fejlesztések előnyben részesítése 

3.1 

Környezeti mutatók 
vagy életminőség 
javítását szolgáló 
digitális megoldások 
alkalmazása 

0 / 5 / 7 

0 pont: Nem alkalmaz környezeti mutatók vagy 
életminőség javítását szolgáló digitális megoldásokat 
(pl.: okos bel- vagy kültéri világítási rendszerek, okos 
biztonság technikai rendszerek, okos pad, okos oszlop 
stb.) vagy nem került bemutatásra a PET-ben.  
 
5 pont: Alkalmaz környezeti mutatók vagy életminőség 
javítását szolgáló digitális megoldásokat (pl.: okos bel- 
vagy kültéri világítási rendszerek, okos biztonság 
technikai rendszerek, okos pad, okos oszlop stb.) , 
amelyek a PET-ben bemutatásra kerültek. 
 
7 pont: Alkalmaz környezeti mutatók vagy életminőség 
javítását szolgáló digitális megoldásokat (pl.: okos bel- 
vagy kültéri világítási rendszerek, okos biztonság 
technikai rendszerek, okos pad, okos oszlop stb.), 
valamint ezekhez kapcsolódó okos analitikai platformok 
(olyan adatbázis, amely a fejlesztés keretében 
alkalmazott digitális megoldások adatait rögzíti, elemzi) 
létrehozása, működtetése, eredményeinek 
alkalmazása, amelyek a PET-ben bemutatásra 
kerültek. 
 
A szempontnak való megfelelést a PET-ben kell 
bemutatni. 

4.  Hozzájárulás a belső területi kiegyenlítődéshez 

4.1 

Hajdú-Bihar Megyei 
ITP 2021-27 
dokumentumban 
besorolt települések 
differenciálása 

10 / 15 / 20 

A Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Stratégiai 
Program 2021-2027 dokumentum 18-22 oldalak 
(https://www.hbmo.hu/webdocs/Files/Portal/HBM_Terul
etfejlesztesi_Strategiai_Program_elfogadott.pdf)    
szereplő megyei stratégiai területi célok tovább 
bontásával kialakult Hajdú-Bihar Megyei ITP 2021-27 
dokumentumban besorolt települések differenciálása 
(Hajdú-Bihar Megyei Integrált Területi Programja 2021-
2027 dokumentum 32-42 oldalak, 
https://www.hbmo.hu/webdocs/Files/Portal/Hajdu_Bihar
_Megyei_Integralt_Teruleti_Programja_2021_2027_1_
0_elfogadott.pdf) alapján: 
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Értékelési 
szempont 

Adható 
pontszám 

Magyarázat 

10 pont: "Zóna 1" települések 
15 pont: "Zóna 2" települések 
20 pont: "Zóna 3" települések 
 
Konzorcium esetén a konzorciumvezető település 
szerinti pontszám figyelembevétele szükséges.  

5.  Gazdasági vagy életminőség javító hatás 

5.1. 

Újonnan épített zöld 
vagy kék 
infrastruktúra vagy 
kerékpárosbarát 
fejlesztések 
támogatása 

0 / 8 

0 pont: Kizárólag korszerűsítést tartalmazó:  
települési kék infrastruktúra, vagy belterületi zöld 
infrastruktúra, vagy kerékpárosbarát fejlesztések 
esetében.  
Továbbá a Közösségi, kulturális, sportolási 
infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések, 
Forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság, 
akadálymentesítés, illetve Közúti közösségi 
közlekedés, Hulladékkezelés, kármentesítés fejlesztési 
tevékenységek esetében. 
 
8 pont: Kizárólag újonnan épített települési kék 
infrastruktúra vagy belterületi zöld infrastruktúra vagy 
kerékpárosbarát fejlesztések.  

6.  Fejlesztési hiányterületek csökkentését szolgáló kritériumoknak való megfelelés 

6.1. 

Zöld és kék 
infrastruktúra, 
valamint 
kerékpárosbarát 
fejlesztések 
előnyben 
részesítése 

0 / 10 / 20 

 
0 pont: Minden egyéb fejlesztési tevékenység. 
 
10 pont: Kizárólag Közösségi célú tevékenységek vagy 
IKT és okos település fejlesztések valósulnak meg a 
fejlesztés keretében. 
 
20 pont: A fejlesztés keretében Települési kék 
infrastruktúra fejlesztése vagy Belterületi zöld 
infrastruktúra fejlesztése vagy Kerékpárosbarát 
fejlesztés valósul meg. 
 

 Összesen: 69  

 


