
Pályázat benyújtója
Pályázati felhívás kódja, címe Beadott pályázat címe Projekt tartalma Benyújtás ideje Magyarázat

Ajka város 

Önkormányzata

TOP-2.1.3-15-VE1 - Települési 

környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések

Ajka város környezetbiztonságának növelése 

és vízelvezetésének fejlesztése

A fejlesztés által érintett területek a felszín alatti víz szempontjából kiemelten

érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen helyezkedik el. A terület

egyes részei magas talajvízállású területet érintenek. Tósokberénd

városrészen 2010. május 17-én vis maior esemény keletkezett be, melyet

pályázat keretében bejelentettünk. 2014. szeptemberében a Torna-patak és

kapcsolódó vízfolyásai kiáradtak, azonban erre külön vis maior pályázatot nem

nyújtott be a város. Fejlesztéssel érintett területek: A Sport utca meglévő

levezető csatornájának befogadója a Széles-víz patak.

2016 Befogadás megtörtént

Ajka város 

Önkormányzata

TOP-2.1.1-15-VE1 - Barnamezős területek 

rehabilitációja

Ajka-Padragkút bányaterület rehabilitációja A projekt célja hajdani bányaüzem területének közösségi célú újrahasznosítása 

többfunkciós szabadidőpark létesítésével Padragkút településrész 

központjában.

2016 Befogadás megtörtént

Halimba Község 

Önkormányzata

TOP-3.2.2-15 - Önkormányzatok által 

vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, 

megújuló energiaforrások kiaknázására 

irányuló energiaellátás megvalósítása, 

komplex fejlesztési programok keretében

Ajkai járási helyi közcélú energiaellátás 

megvalósítása megújuló energiforrásokkal 

A projekt keretein belül 5 település, összesen 11 helyszínén kerül napelemes 

rendszer kiépítésre. A rendszerek hálózatra vissza termelő módon , oda-vissza 

mérő órával fognak működni, éves elszámolás alapján. Az összes beépített 

teljesítmény 212 kWp, a termelt energia várható értéke: 214.586 kWh/év 

Ajka, Szőc, Halimba, Nyirád, Öcs.

2016 Befogadás megtörtént

Ajka város 

Önkormányzata

TOP-3.2.1-15 - Önkormányzati épületek 

energetikai korszerűsítése

SULIJoule 2020 - Fekete István-Vörösmarty M. 

Általános Iskola és Gimnázium, valamint a 

hozzá kapcsolódó Nagy László Városi Könyvtár 

és Szabadidő Központ József A. utcai 

épületegyüttesének energetikai megújítása

Fekete István-Vörösmarty M. Általános Iskola és Gimnázium, valamint a hozzá 

kapcsolódó Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ József A. utcai 

épületegyüttesének energetikai megújítása

2016 Befogadás megtörtént

Ajka város 

Önkormányzata

TOP-1.4.1-15-VE1 - A foglalkoztatás és az 

életminőség javítása családbarát, munkába 

állást segítő intézmények,  közszolgáltatások 

fejlesztésével

Korszerű óvoda vidám gyermek - 

Óvodafejlesztés a Zöldikék óvodában

Jelen pályázat keretében az Ajka Városi Óvoda Zöldikék Ajka Úttörő utca 1/a

intézményt kívánjuk fejleszteni. A felújítás révén egy 100 férőhelyes

intézmény újulhat meg, korszerű eszközökkel kerül felújításra. Energetikailag

korszerűsített intézményt kap a város. Az energetikai korszerűsítés révén az

üzemeltetési költségek csökkennek. A megújuló energia, környezetbarát

szemlélet jegyében napelemes rendszer kerül kialakításra. IKT eszközök

kerülnek beszerzésre pl. digitális tábla. Megtörténik az épület

akadálymentesítése.

2016 Befogadás megtörtént

Ajka város 

Önkormányzata

TOP-1.4.1-15-VE1 - A foglalkoztatás és az 

életminőség javítása családbarát, munkába 

állást segítő intézmények,  közszolgáltatások 

fejlesztésével

Korszerű óvoda vidám gyermek - 

Óvodafejlesztés a Vizikék óvodában

A felújítás révén egy 150 férőhelyes intézmény újulhat meg, korszerű

eszközökkel kerül felújításra. Energetikailag korszerűsített intézményt kap a

város. Az energetikai korszerűsítés révén az üzemeltetési költségek

csökkennek. A megújuló energia, környezetbarát szemlélet jegyében

napelemes rendszer kerül kialakításra. IKT eszközök kerülnek beszerzésre pl.

digitális tábla. Megtörténik az épület akadálymentesítése. A tanuszoda

sátorfedésének cseréje révén az elöregedett fedés a következő 15 évben

megoldja a szükségleteket és energetikai tulajdonságai is javulnak.

2016 Befogadás megtörtént

Ajka város 

Önkormányzata

TOP-4.2.1-15-VE1 - Szociális 

alapszolgáltatások infrastruktúrájának 

bővítése, fejlesztése

Molnár Gábor Műhely Alapítvány 

telephelyének bővítése, felújítása

Ajka Város Önkormányzata és a Molnár Gábor Műhely Alapítvány konzorciumi

megállapodást kötött annak érdekében, hogy az Ajka Móra Ferenc u. 30. alatt

működő Ajka Város Önkormányzatának tulajdonába lévő és az Alapítvány által

működtet felnőtt fogyatékossággal élők nappali ellátását, szociális

foglalkoztatását és rehabilitációs foglalkoztatását és sérült gyerekek ellátását

végző Intézmény felújítása megtörténhessen. A pályázat keretében a meglévő

nappali ellátás fejlesztése, bővítése és minőségi mutatóinak javítását célozza a

projekt.

2016 Befogadás megtörtént

Ajka város 

Önkormányzata

TOP-3.2.1-15 - Önkormányzati épületek 

energetikai korszerűsítése

SULIJoule 2020 - Bródy Imre Gimnázium 

energetikai megújítása

Bródy Imre Gimnázium energetikai megújítása 2016 Befogadás megtörtént



Pályázat benyújtója
Pályázati felhívás kódja, címe Beadott pályázat címe Projekt tartalma Benyújtás ideje Magyarázat

Ajka város 

Önkormányzata

TOP-4.1.1-15-VE1 - Egészségügyi alapellátás 

infrastrukturális fejlesztése

Ajka-Padragkút védőnői és gyermekorvosi 

rendelő fejlesztése

Jelen projekt keretében az Ajka-Padragkút, Iparos u. 8. sz. 10150 hrsz. alatti

ingatlanon álló társasházban található gyermekorvosi és védőnői rendelő

felújítását kívánja a város megvalósítani. A fejlesztés Ajka városán kívül Öcs

települést is érinti. A fejlesztendő intézmény kiválasztásánál a Veszprém

Megyei Kormányhivatal Ajka Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya vezető

védőnőjének szakmai iránymutatását vettük figyelembe. A fejlesztés

célcsoportja: az Ajka-Padragkúti és Öcsi várandósok, nők, gyerekek és

fiatalkorúak. A gyermekorvosi és védőnői rendelő felújítása, eszközszintjének

fejlesztése nagymértékben javítja a városrész és Öcs település kiskorú

lakosságának egészségügyi ellátásának feltételeit.

2016 Befogadás megtörtént

Ajka város 

Önkormányzata

TOP-2.1.2-15 - Zöld város kialakítása Zöld város kialakítása Városliget és Kossuth Park megújítása az alapműködéshez szükséges tárgyi 

eszközbeszerzés

2016 Befogadás megtörtént

Ajka város 

Önkormányzata

TOP-1.2.1-15-VE1 - Társadalmi és környezeti 

szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

Tematikus utak fejlesztése Ajka térségében A projekt célja Ajka és Halimba turistaforgalmának növelése, ezzel a

településeken képződő jövedelmek növelése és új munkahelyek létrehozása.

1. Ajka- Csingervölgyben a Bányászati Múzeum belső korszerűsítése, vonzó

kiállítótér kialakítása az „ajkai dinoszaurusz” (Ajkaceratops kozmai), az

„Ajkait” ásvány és a fellelt növényi maradványok tematikájára építve. Az

akadálymentesített épület a közelmúltban felújításra került, a korszerűsítés a

belső tér funkciónak megfelelő kialakítására korlátozódik. Az épületben már

kialakított üzlethelyiség ad lehetőséget emléktárgyak eladására. 2. Ajka –

Csingervölgy városi kerékpárút létesítése, 1 db pihenővel, a Bányászati

Múzeum kerékpáros elérhetősége és a városi kerékpárút-hálózatnak a

Kabhegy kerékpárúttal való összekapcsolása érdekében. 3. Ajka- Padragkút

felhagyott bányászati üzemi területén a „fürdőházi kémény” szerkezetén

kilátópont létesítése. A szerkezeten új acélszerkezetű kilátó, környezetében

kerékpáros és gyalogos pihenő készül. 4. Halimba, Bányászati Gyűjtemény

továbbfejlesztése, felhagyott, 225m2 alapterületű épület teljes felújításával,

látogatóközpont és interaktív kiállítóhely kialakításával, ami helyt ad a

településen feltárt avar és korai magyar sírok leletanyagának és a magyar

bauxitbányászat története bemutatásának. 5. A tematikus út egészére

irányuló marketing-tevékenység. A bemutatóhelyeken (1. és 4. projektelem)

tárlatvezetés és interaktív, integrált látogató-menedzsment eszközök

használata biztosítottá válik és hangsúlyt kap az IT eszközökkel működtetett

modern technológiák és látvány-technikák alkalmazása.

2016 Befogadás megtörtént

Ajka város 

Önkormányzata

TOP-3.1.1-15-VE1 Fenntartható települési 

közlekedésfejlesztés

Ajka-Padragkút településrészen kerékpárút 

kiépítése

Jelen pályázat keretében a Padragkút városrészben kerékpárosbarát

városrészt, 4,48 km hosszú kerékpárútszakaszt kívánjuk megvalósítani.

2016 Befogadás megtörtént



Pályázat benyújtója
Pályázati felhívás kódja, címe Beadott pályázat címe Projekt tartalma Benyújtás ideje Magyarázat

Ajka város 

Önkormányzata

TOP-5.2.1-15-VE1 - A társadalmi 

együttműködés erősítését szolgáló helyi 

szintű komplex programok

Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása Ajka város Önkormányzata a program megvalósítására a korábbi programban

már közreműködő Kristályvölgy Terület- és Vidékfejlesztési Egyesületet kérte

fel konzorciumi partnernek. A Konzorcium korábban megkezdett

infrastrukturális beavatkozásokat jelen program keretében a társadalmi

hátrányok kompenzálását célzó szociális, oktatási, mentálhigiénés,

kompetenciafejlesztő, foglalkoztatási, egészségügyi, antidiszkriminációs és

közbiztonsági programok megvalósításával kívánja folytatni. A már elindított

szociális városrehabilitációs projekteket jelen program keretében

közösségfejlesztő programok kísérik, amelyek lehetővé teszik a

városrehabilitációval érintett területen élő lakosság bevonását a tervezésbe és

a megvalósításba, továbbá erősítik a helyi közösség kohézióját.

Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció

feltételeinek megteremtése érdekében, közösségfejlesztést célzó programok,

társadalmi integrációját segítő programok mediációs és antidiszkriminációs

programok valósulnak meg. A projektnek részként folyamatos szociális munka

valósul meg, mely a magasbeépítésű panelos területen élő hátrányos helyzetű

lakosságot segítik. A folyamatos szociális munka keretében 2 főt kívánunk

foglalkoztatni.

2016 Befogadás megtörtént

Ajka város 

Önkormányzata

Kubinyi Ágoston Program 2016 évi muzeális 

intézmények szakmai támogatás

Ajkai Helytörténeti Kiállítóhely „Ember és környezete” c. állandó kiállítás Ajka 

természeti környezete című részének megújítását

2016 Megvalósítás alatt

Ajka város 

Önkormányzata

Európai Mobilitás Hét 2016 szeptember 16-22. között Ajkán Európai Mobilitás Hét programsorozat 

megvalósítása

2016 Elszámolás alatt


