NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
211/2014.(X.30.) számú

h a t á r o za t a

Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2014-2020. EU költségvetési időszakra tervezett projekt csomagjainak
jóváhagyásáról
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Melléklet a 211j2014 .(X .30.) számú határozathoz

Nyíregyháza MJV indikatív Integrált Területi Program (lTP) projektcsomagok
(A korábbi projektek változatlanul hagyásával kialakított projektcsomagok)

Projektcsomag: Ga
Üzleti infrastruktúra
fejlesztése, új ipari terület
kialakítása

környezet fejlesztése a foglalkoztatási helyzet
Új ipari fejlesztési terület kialakítása (területvásárlás,
művelési ág alóli kivonások, belső infrastruktúra,
rávezető infrastruktúra) a megépítendő új nyugati
elkerülő út mentén, a LEGO gyár környezetében
ri út - Salamonbokori út  M3
let infrastruktúrafejlesztése (utak,
I
i Park bővítése

Iesztések
(gazdaságfejlesztési célú)

érdekében
TOP Ll.

3 OOO

2015-2017

TOP 1.1.

2 OOO

2015-2017

TOP 1.1.

1000

2015-2017

TOP 1.3.

1000

2015-2018

lesztés.
Kerékpárút fejlesztések
(gazdaságfejlesztési célú)

- Az I. Ipari Parkhoz vezető kerékpárút kialakítása
- Kállói úton a körúttól Nyíregyháza közigazgatási
határáig vezető kerékpárút kialakítása
- N
keré
kialakítása

TOP 1.3.

5200

2015-2018

Piacra jutás és
marketingtevékenység
tám
sa

Versenyképes megyei termékek nemzetközi piacokon
történő megjelenésének támogatása, vállalkozások
közvetett tám
n keresztül.

TOP 1.2.

500

2016-2018

Lakhatási támogatás

A munkavállalók földrajzi mobilitásának elősegítése , a
térségbe visszatérn i vagy itt letelepedni és munkát
vállalni szándékozók, pályakezdő fiatalok lakhatási
tám

TOP 6.1.

1000

2016-2018

Helyi gazdaság- és
termékfejlesztést ösztönző
tevé

A helyi gazdaságfejlesztés mentorálása,
folyamatsegítése, szakértői támogatása

TOP 6.2.

1000

2016-2018

A helyi foglalkoztatási szint
javítását célzó
partnerségen alapuló
programok támogatása

A helyi vállalkozói szférára épülő foglalkoztatási
stratégiák, megállapodások, foglalkoztatási paktumok,
humánerőforrás -térkép, befektetés-ösztönzési program .
A foglalkoztatás javítását célzó felnőttképzési
k, képzések lebonyolítása.

TOP 6.1.

300

2016-2018

Turisztikai

Turisztikai fejlesztések Sóstógyógyfürdőn (Múzeumfalu,
gyógyászati szolgáltatás, állatpark, lakókocsis kemping,
vízfelület bővítés, új erdei tornapálya, lovas turizmus
turisztikai termékcsoma
kialakítása

TOP 2.2.

4000

2015-2018

TOP 1.2.

1000

2015-2020

TOP 1.2.

3 OOO

2016-2018

TOP 1.2.

700

2016-2018

lesztés
vonzerőfejlesztés,

attrakciófejlesztés

kciókhoz kapcsolódó

Turisztikai szolgáltatások
fejlesztése
Gyógyszálloda kialakítása
Kemping fejlesztés

L

A sóstó i Múzeumfalu területe mellett kemping
kialakítása : terület kialakítása, kempinghelyekhez

szükséges

közműkiállások

kialakítása, szükséges
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3.
Szociális
városrehabilitációs
projektek

Lakótelep szociális városrehabilitációja keretében
lakófunkciók erősítése, közösségi, közterületi funkciók
fejlesztése {közterület rehabilitáció folytatása, Bujtosi
városliget fejlesztéseJ, útfejlesztések
Városrehabilitációt kísérő soft tevékenységek,
mok

TOP 6.3 .

Érkert
Lakótelep szociális városrehabilitációja keretében
lakófunkciók erősítése, közösségi, közterületi funkciók
fejlesztése (közterület rehabilitáció folytatása,
zöldfelületi fejlesztések), útfejlesztések (Állomás tér
Petőfi tér - Érkert - Móricz Zsigmond u.)
Városrehabilitációt kísérő soft tevékenységek,
mok

TOP 4.4.
TOP 6.3.

1500

2015-2020

Jósaváros
Lakótelep szociális városrehabilitációja keretében
lakófunkciók erősítése , közösségi, közterületi,
zöldfelületi funkciók fejlesztése
Városrehabilitációt kísérő soft tevékenységek,
mok

TOP 4.4.
TOP 6.3 .

1000

2015-2020

Keleti lakótelep
Szegregált terület szociális városrehabilitációja
keretében lakófunkciók erősítése , lakhatási
körülmények javítása, szociális, közösségi, közterületi
funkciók fejlesztése, útfejlesztések
Városrehabilitációt kísérő soft tevékenységek,
mok, társadalmi felzárkózást célzó tevé

TOP 4.4.
TOP 6.3 .

1000

2015-2020

Huszártelep rehabilitációjának folytatása
Szegregált terület szociális városrehabilitációja
keretében lakófunkciók erősítése , lakhatási
körülmények javítása, szociális, közösségi, közterületi
funkciók fejlesztése, útfejlesztések
Városrehabilitációt kísérő soft tevékenységek,
mok, társadalmi felzárkózást célzó tevéKP"v<pp,'.

TOP 4.4.
TOP 6.3.

500

2015-2020

Rekreációs, szabadidős, pihenő és rendezvény célú
zöldterületek kialakítása, fejlesztése minden
városrészben

TOP 2.1.

1000

2015-2020

Fasorok telepítése vasutak, sugárutak, körutak mentén a
város több területén

TOP 2.1.

A városközpont gazdasági funkciójának megerősítése, a
lakosság, vállalkozások és befektetők számára vonzó
kö
lesztése

TOP 2.1.

2 OOO

2015-2020

Barnamezős területek
rehabilitációja

Kihasználatlan épületek, laktanyák hasznosítása,
és zöldfelületi funkciók kialakítása

TOP 2.1.

2 OOO

2015-2018

Bel- és
csapadékvízelvezetés

Bel- és csapadékvíz elvezetés hiányzó szakaszainak
kiépítése, meglévő szakaszok felújítása a város több
területén

TOP 2.1.
(+ KEHOP 1.)

4500

2016-2018

Városi zöldterület
fejlesztések

Városközpont
funkcióbővítő

fejlesztése

4. Projektcsomag: Közszolgáltatások minőségének és hozzáférhetőségének fejlesztése az infrastrukturális feltételek
megteremtésével
Egészségügyi alapellátás
feltételeinek javítása

Önkormányzat alapellátási szolgálatainak helyet adó
épületek korszerűsítése , fejlesztése, infrastruktúra és
szolgáltatás fejlesztés

TOP 4.1.

1000

Szociális ellátás
infrastruktúrájána k

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának
fejlesztése, bővítése, idősek otthonainak fejlesztései

TOP 4.2.

2 OOO

_

szo Igá Itatá sbővítés
....L...:.-'

2015-2017

I

_ _ _ _ _..1-_ _ _ _ _ _ _--l._ _ _ _--l._ _

2015-2017
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Óvoda, bölcsőde
fejlesztések

Óvoda i és bölcsődei ellátás infrastruktúrájának
fejlesztése, szolgáltatások minőségének javítása

TOP 1.4.

2 OOO

2015-2020

Tervek, tanulmányok
kidolgozása további
fejlesztések

Tervek, tanulmányok kidolgozása további fejlesztések

TOP 3.1., 3.2.

1000

2015-2017

TOP 6.4.

1000

előkészítéséhez

Helyi identitás növelő
programok (helyi
értékesítés,
városmarketing)

előkészítéséhez

-

-
Közösségi, helyi identitást erősítő marketing akciók,
kulturális és környezeti örökség megőrzése, kulturális és
környezeti fenntarthatóságot szolgáló programok,
akciók, szemléletformálás

-

--

-

2015-2018

Bokortanyákra épülő
közösségi integrálás,
tudatos térségi, helyi
fogyasztás és vásárlás
ösztönzése

Bokortanyák komplex fejlesztése, helyi identitás és
kohézió erősítése, esélyteremtő és közösségépítő
programok a bokortanyák fejlesztése érdekében

TOP 6.4.

1000

2015-2018

Tehetséggondozási
projektek a város több
területén

Fiatal, magas képzettségű szakemberek megtartása
(ösztöndíjprogram, lakáshoz jutás, stb.)

TOP 6.4.

500

2015-2018

Kerékpáros közlekedési
feltételek fejlesztése a
város több területén

Kerékpárutak, -sávok, kerékpártárolók (kerékpáros
létesítmények) fejlesztése, bérkerékpár program
(közösségi kerékpárkölcsönző rendszer)
Buszfordulók, buszsávok, megállók fejlesztése

TOP 3.l.

2 OOO

2015-2020

TOP 3.l.

500

2015-2020

Parkolási feltételek
fejlesztése

Parkolók (P+R, B+R) építése, fejlesztése

TOP 3.1.

2500

2015-2020

Intermodális csomópont
fej lesztése

Személyszállítás intermodalitásának javítása, utazási
láncok összekapcsolása, módváltó rendszerek fejlesztése

4 OOO

2016-2018

Belterületi útfejlesztések

Hiányzó szakaszok kiépítése (pl. Nagykörút), városrészek
közúti kapcsolatának fejlesztése

TOP 3.1.
(+ IKOP 3. vagy
egyedi
kormánydöntés
alapján)
TOP 3.l.

2 OOO

2015-2020

Közintézmények
energiaracionalizálása a
város több területén

Középületek épü letenergetikai fejlesztései,
épületállomány energiahatékonysági rehabilitációja
Helyi védettség alatt álló épületek felújítása és
funkcióval való megtöltése

TOP 3.2.

3 OOO

2015-2020

Közösségi közlekedési
feltételek fejlesztése a
város több területén

