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Az 1-es számú stratégiai irányelvnek megfelelő ágazati fejlesztési tervek portfoliója 

1.1. Prioritás - Turizmus fejlesztése  

1.1.1. Tengely - A turisztikai erőforrások értékesítése (természeti, kulturális és épített örökség)  

#1 - A megyei fürdővárosok és üdülőhelyek infrastrukturális fejlesztését és korszerűsítését célzó projektek listája  

Sorszám. Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

1.  Gyergyóvasláb község Marosfői síző - felületek fejlesztése 42 080 230  

2.  Borszék város Falutrizmus – pásztorszállás kialakítása   

3.  Borszék város Bérelhető túra-járműközpont    

4.  Borszék város Sípálya és felvonórendszer bővítése, hóágyúk telepítése    

5.  Borszék város Megfigyelőponttal ellátott természetes vadaspark létrehozása     

6.  Borszék város  
Turisztikai célokat szolgáló Borszék – Bélbor - Maroshévíz keskeny nyomtávú vasút egy szakszának 
visszaállítására vonatkozó megalósíthatósági tanulmány   

  

7.  Tusnádfürdő város  A tusnádfürdői wellnessközpont bővítése  9 000 000 

8.  Tusnádfürdő város Csukás-tó megvásárlása és a környezete turisztikai célú kialakítása    

9.  Tusnádfürdő város Kemping modernizálása   

10.  Gyergyószentmiklós municípium  
GYilkos-tó üdülőhely kizöldítése és a turisztikai infrastruktúra fejlesztése – II. szakasz: Gyilkós-tó 
üdülőhely, Suhard sízőfelület kialakítása  

63 756 090 

11.  Csíkszereda municípium Suta szabadidős övezet kialakítása, a sutai trambulin újraépítése  
 

12.  Tusnádfürdő város Tusnádfürdő – fürdővárosi infrastruktúra fejlesztése    

#2 - Turisztikai útvonalak, látogatási központok és elérhetőségek kialakítását támogató fejlesztési tervek  

Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

1.  Parajd község Új turisztikai útvonalak kialakítása (Bucsin térség, Kiság, Nagyág)    

2.  Maroshévíz municípium Turisztikai útvonalak kialakítása és népszerűsítése a Kelemen-havasok és a Görgényi-havasok irányába    

3.  Székelyudvarhely municípium A túra útvonalak fejlesztése, a turista jelzések kialakítása    

4.  Borszék város  A borvíz források megközelíthetési pontjainak feljavítása és korszerűsítése    

5.  Borszék város Biciklis útvonal kialakítása az általános rendezési terv előírásai szerint    

6.  Borszék város 
Épített és kulturális örökség, a fürdőépületek és borvízek, források (beleértve a megszűnt forrásokat) 
jelzési rendszere kialakítása, kilátó pontok / jelölő táblák tervezése és kivitelezése 

  

7.  Borszék város A túra- és séta útvonalak befejezése    

8.  Parajd község Bicikli útvonalak kialakítás (Parajd – Szováta, Parajd – Felsősófalva – Alsósófalva és Korond szakaszok)   

9.  Gyergyószentmiklós municípium  Gyergyószentmiklós - -Gyilkos-tó biciklis útvonal kialakítása  4 382 800 

10.  Gyergyószentmiklós municípium  Via Ferrata típusú tematikus útvonal kialakítása Gyilkos-tó üdülőhelyen 219 140 

#3 - Szabadidős és turisztikai fejlesztéseket támogató fejlesztési tervek   

Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 
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Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

1.  Maroshévíz municípium Mezotermál források hasznosítása a kezelőbázisokban    

2.  Csíkkarcfalva község Madicsa-fürdők újjáépítése   

3.  Csíkkarcfalva község Jégpálya és a csatolt infrastruktúra korszerűsítése (orvosi rendelő, kezelőközpont stb.)   

4.  Szentábrahám község Gyógyturizmus és a szabadidős turisztikai infrastruktúra fejlesztése     

5.  Szentábrahám község Falusi-turizmus szolgáltatások létesítése (falusi-turizmus fejlesztése)    

6.  Balánbánya város Sípálya kialakítása    

7.  Balánbánya város 
Turisztikai információs pont létesítése a Város művelődési ház földszintjén, vagy a helyi tanács által 
választott más helyszínen, partnerségben a helyi civil szervezetekkel 

  

8.  Gyergyócsomafalva község Házi vendégfogadás megszervezése és kiterjesztése (falusi turizmus)    

9.  Gyergyócsomafalva község Turisztikai szolgáltatások fejlesztése   

10.  Gyergyócsomafalva község Maros-part turisztikai célú hasznosítása  

11.  Parajd község Turisztikai információs központ létesítése   

12.  Maroshévíz municípium Aktív hegyi turizmus vonzáspontjainak és a környező szabadidős övezetek azonosítása és fejlesztése   

13.  Maroshévíz municípium Úszómedence építésének befejezése a Bánffy részben   

14.  Maroshévíz municípium Termálvízesés kialakítása Maroshévíz település belterületén    

15.  Maroshévíz municípium Új turisztikai egységek létesítésének ösztönzése   

16.  Gyergyótölgyes község Sípálya kialakítása 2 225 000 

17.  Székelyudvarhely municípium Szejke-fürdő felújítása és integrált fejlesztése   

18.  Székelyudvarhely municípium Megfigyelő felújítása   

19.  Borszék város A város vonzerejének növelése a természeti és kulturális örökség értékesítése révén    

20.  Székelykeresztúr város Sóskút-fürdő kezelőbázis és wellness központ 4 501 000  

21.  Székelykeresztúr város Turisztikai információs központ    

22.  Bélbor község Sípálya kialakítása Bélbor községben 8 000 000  

23.  Bélbor község Falusi – turisztikai panzió kialakítása Bélbor község területén  1 000 000  

24.  Csíkcsicsó község Piricske – hétvégi házak térsége   

25.  Csíkcsicsó község Hargitafürdő – Téli sportok és szabadidős tevékenységek   

26.  Gyergyóditró község Szabadidős turisztikai infrastruktúra és közművek fejlesztése    

27.  Gyergyóditró község Falusi turizmus szolgáltatás fejlesztése    

28.  Galócás község Turisztikai panzió építése és felszerelése Galócás községben 2 000 000  

29.  Farkaslaka község Sípálya építése    

30.  Farkaslaka község Turisztikai szálláshelyek létesítése (panziók és falusi szálláshelyek)    

31.  Farkaslaka község Gyógyfürdős és szabadidős turizmust kiszolgáló infrastruktúra fejlesztése   

32.  Farkaslaka község Falusi turizmusszolgáltatás létesítése (Falusi turizmus fejlesztése)   

33.  Csíkmadaras község Gyógyfürdővel ellátott wellness központ létesítése   

34.  Máréfalva község Turistaösvények elrendezése és kijelzése    

35.  Máréfalva község Tematikus turistaösvények létesítése   
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Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

36.  Csíkszentimre község Turisztikai megközelítési és megfigyelési infrastruktúra kialakítása   4 590 000 

37.  Csíkszentimre község Sípálya kialakítása    

38.  Kászonaltíz község Vadászturizmus és faluturizmus fejlesztése    

39.  Csíkszentkirály község Gyógyfürdős kezelőközpont Büdösfürdőn  8 387 114 

40.  Homoródalmás község Sós borvizek útja  5 000 000 

41.  Gyergyóremete község Gyógyfürdő újjáépítése és működésbe helyezése   25 000 000 

42.  Gyergyószentmiklós municípium  Országos Turisztikai Információs központ létesítése és felszerelése Gyergyószentmiklós municípiumban  587 407 

43.  Gyergyószentmiklós municípium  Országos Turisztikai Információs központ létesítése és felszerelése Gyilkos-tó üdülőhelyen 581 934 

44.  Gyergyószentmiklós municípium  Szabadidős park kialakítása a 4-es kilométerkőnél  2 191 400 

45.  Gyergyószentmiklós municípium  Hegymászó múzeum létesítése Gyilkos-tó üdülőhelyen  4 382 800 

46.  Balánbánya város Sípálya kialakítása  500 000 

47.  Galócás község Szabadidős bázis korszerűsítése  200 000 

48.  Csíkszentkirály község Borsáros-fürdő szabadidős övezet elrendezése  164 549 

49.  Csíkszentkirály község Borsáros-fürdő külső medencéjének felújítása  400 000 

50.  Gyergyóalfalu község Terepmotor és bicikli útvonalak kialakítása Libán falu környékén  

51.  Bögöz község Horgász- és szabadidős övezet kialakítása 1 000 000 

52.  Csíkmadaras község Modern sípálya kialakítása 4 350 000 

53.  Korond község Wellness központ és szabadtéri strand kialakítása az arcsói népi fürdő helyén  13 800  000 

54.  Máréfalva község Szálláshelyek számának és a szállás feltételek fejlesztése  2 000 000 

55.  Lövéte község Kirujfürdői ifjúsági tábor felújítása  16 876 216 

56.  Székelykeresztúr város Sóskút-fürdői pihenőközpont építése   

57.  Székelykeresztúr város Szőlőhegy-oldal, az egyetlen Hargita megyei bortermő vidék bevezetése a turisztikai körforgásba   

58.  Székelykeresztúr város Tereptúra útvonal kialakítása a Kereszt-dombok – a hiánypoltó turisztikai lehetőségek bővítése céljából   

59.  Székelykeresztúr város Egy 48 lakrészes ingatlan felújítása a szálláskapacitás fejlesztése céljából    

60.  Csíkrákos község Borvizes fürdők integrálása a helyi és regionális turisztikai körforgásba     

61.  Csíkcsicsó község Falusi turizmus fejlesztése lovarda létesítése révén     

62.  Csíkszentmihály község Bánya-tó rész kialakítása turisztikai, kulturális és szabadidős tevékenységekre     

63.  Csíkcsicsó község Hargita fürdő sí övezet fejlesztése  37 millió euró 

64.  Csíkcsicsó község Csaracsói turisztikai központ (Kemping, sportpálya (nyáron), jégpálya (télen), medence)  

65.  Gyergyóremete község Turisztikai megújulási terv 1 000 000 

66.  Gyergyócsomafalva község A szabadidős-park és népi fürdő turisztikai jellegű fejlesztése    

67.  Homoródszentmárton község Sósvizek értékesítése és turisztikai körforgásba való helyezése – megvalósíthatósági tanulmány   

#4 - A turizmusban foglalkoztatott emberi erőforrás képzését elősegítő fejlesztési tervek  

Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

1.  Borszék város Turizmusban dolgozó személyzet képzése   
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2.  Borszék város A borszéki és térségében dolgozó turisztikai képzéssel foglalkozók kapacitásának növelése     

3.  Farkaslaka község Turisztikai szakemberek számának növelése   

4.  Parajd község Falusi turizmus képzési programok szervezése    

#5 - A turizmus népszerűsítését elősegítő fejlesztési tervek  

Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

1.  Gyergyóvárhegy község Településmarketing és községi weboldal 20 000  

2.  Gyergyóvárhegy község A néphagyományok turisztikai hasznosítása  30 000  

3.  Maroshévíz municípium A sporthorgászatra alkalmas helyek hasznosítása és népszerűsítése     

4.  Székelyudvarhely municípium Történelmi műemlékek népszerűsítési kampánya     

5.  Székelyudvarhely municípium Székelyudvarhely municípium márkáján népszerűsítése   

6.  Székelykeresztúr város Turisztikai programok és termékek fejlesztése    

7.  Székelykeresztúr város Székelykeresztúri turizmus népszerűsítése  810 000  

8.  Bélbor község Bélbor község turisztikai népszerűsítő kampánya     

9.  Csíkcsicsó község Településmarketing és turisztikai marketing   

10.  Gyergyóditró község A település turisztikai népszerűsítése és egy hatékony népszerűsítési stratégia kidolgozása    

11.  Farkaslaka község A község népszerűsítése belföldön és külföldön   

12.  Gyergyószentmiklós municípium  Hargita megyei Gyergyószentmiklós municípium turisztikai kínálatának népszerűsítése  997 173 

13.  Csíkrákos község  Kiterjedt (regionális, országos és nemzetközi) turisztikai népszerűsítő tevékenységek beindítása     

14.  Csíkdánfalva Dugásfürdő integrálása a regionális turisztikai körforgásba    

#6 - A kistérségi partnerségek révén történő turisztikai népszerűsítő fejlesztési tervek  

Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

1.  Maroshévíz municípium 
Szabadidős turizmus fejlesztését célzó beruházási tervek kidolgozása partnerségben más közigazgatási 
egységekkel 

  

2.  Maroshévíz municípium 
A turizmus fejlesztését elősegítő aktív intézkedések népszerűsítését célzó partnerségek megvalósulásának 
támogatása  

  

3.  Csíkcsicsó község Helyi turizmus marketingje, turisztikai ügynökségek közötti együttműködés megerősítése     
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1.2. Prioritás - Mezőgazdasági és az erdőgazdálkodási ágazat fejlesztése  

1.2.1. Tengely - Az erdőgazdálkodás fenntartható fejlesztése, mint a megye vidéki gazdaságának előmozdítója 

#1 - Az erdei utak korszerűsítését célzó fejlesztési tervek  

Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

1.  Parajd község Az erdei utak és mezőgazdasági farmokra vezető utak korszerűsítése     

2.  Gyergyósalamás község Az erdei utak és mezőgazdasági farmokra vezető utak korszerűsítése és fejlesztése    

3.  Gyergyótölgyes község Az erdei utak korszerűsítése és fejlesztése    

4.  Zetelaka község A zetelakai mezei és erdei utak korszerűsítése és fejlesztése  6 000 000  

5.  Borszék város Nagymező – Kerekgödör (3,049 km) és Görgénynádas – Gyimesbükk (3,545 km) erdei utak felújítása   

6.  Csíkmadaras község A községet Hargitafürdővel összekötő erdei út befejezése    

7.  Parajd község Erdei és mezőgazdasági utak korszerűsítése   

8.  Csíkszenttamás község Gyimesfelsőloki Görbe Völgy és Marosfőt összekötő erdei út építése     

9.  Kápolnásfalu község  Erdei utak felújítása  6 750 000 

10.  Csíkszentkirály község Erdei utak korszerűsítése 6 150 000 

11.  Gyergyóremete község Erdei és mezőgazdasági utak felújítása 13 170 000 

12.  Csíkcsicsó község 
Csíkcsicsó község - Csíkszereda (Montain Rest ) településhatártól a Csíkcsicsó község/Madéfalva 
településhatárig tartó erdei útszakasz felújítása  

1 050 000 

13.  Csíkszentdomokos község Községi és erdei utak korszerűsítése    

14.  Gyergyóalfalu Község Gyergyóalfalu község erdei utjainak felújítása és bővítése   6 798 000 lei 

#2 - Erdészeti kitermelések korszerűsítését célzó fejlesztési tervek 

Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

1.  Szentábrahám község Az erdei növényzet által nyújtott lehetőségek helyi hasznosítása   

2.  Csíkcsicsó község Példaértékű erdőgazdálkodás megvalósítása    

3.  Csíkcsicsó község Az erdei növényzettel borított felülete gazdasági hasznosításának növelése     

4.  Kászonaltíz község Fenntartható erdőgazdálkodási rendszer bevezetése    

5.  Gyergyóditró község Az erdei növényzet által nyújtott lehetőségek helyi hasznosítása    

6.  Gyergyóditró község Mezőgazdasági területek első erdősítése    

7.  Farkaslaka község Az erdei növényzet által nyújtott lehetőségek helyi hasznosítása    

8.  Galambfalva község  Erdei utak felújítása Galambfalva községben, Hargita megye   8 750 617 

#3 - Erdei termékek értékesítési árának növelését célzó fejlesztési tervek  

Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

1.  Galócás község Erdei gyümölcs feldolgozó központ  500 000 

2.  Farkaslaka község Erdei gyümölcs begyűjtő, feldolgozó és értékesítési központ     

3.  Gyergyóremete község Erdei gyümölcsök begyűjtése és feldolgozása  2 195 000 
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1.2.2 Tengely –Az országos piacrést célzó helyi hagyományos termékekre alapozó mezőgazdasági ágazat fejlesztése 

#1 - Mezőgazdasági infrastruktúra korszerűsítését célzó fejlesztési tervek (például: mezőgazdasági utak, öntöző berendezések) 

Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

1.  Kápolnásfalu község Mezőgazdasági utak felújítása  4 500 000  

2.  Gyergyócsomafalva község Mezei utak felújítása Gyergyócsomafalva községben   

3.  Parajd község Mezőgazdasági farmok megközelítési infrastruktúrájának korszerűsítése    

4.  Parajd község Mezőgazdasági utak korszerűsítése   

5.  Gyergyóvárhegy község Mezőgazdasági utak korszerűsítése   

6.  Gyergyóvasláb község Mezőgazdasági utak infrastruktúrájának feljavítása Gyergyóvasláb községben  5 518 000 

7.  Máréfalva község Erdei és mezőgazdasági utak építése és modernizálása   

8.  Madéfalva község Mezőgazdasági termelés fejlesztése öntöző rendszer telepítése révén  5 000 000 

9.  Csíkcsicsó község Mezőgazdasági és erdei utak feljavítása 200 000 

10.  Gyergyósalamás község Mezőgazdasági utak korszerűsítése 1 400 000 

11.  Csíkszentkirály község Mezőgazdasági utak korszerűsítése 6 500 000 

12.  Gyergyóremete község Területek összevonása 8 780 001 

13.  Gyergyóremete község Mezőgazdasági utak feljavítása 6 585 000 

14.  Csíkszenttamás község Csíkszenttamás és Marosfő közötti mezőgazdasági célú út megerősítése és aszfaltozása    

15.  Gyergyóalfalu község  Mezőgazdasági utak felújítása Gyergyóalfalu községben 4 532 000 lei 

16.  Nagygalambfalva község Mezőgazdasági utak részleges felújítása Nagygalambfalva községben, Hargita megye 5 957 252 

#2 - Földtörvény alkalmazásának lezárását segítő fejlesztési tervek 

Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

1.  Gyergyóvárhegy község Tulajdonjogok tisztázása 10 000 

2.  Gyergyócsomafalva község Külterületek kataszteri nyilvántartásba vétele    

3.  Csíkcsicsó község Tulajdonjogok tisztázása és az összevonási folyamat elindítása     

4.  Parajd község Birtoklevelek kiállítása    

5.  Máréfalva község Visszaszolgáltatások kivitelezése és telekkönyvezés   

6.  Csíkcsicsó község Rét mező parcellázási tervének elkészítése (tőzeges rész) 120 000 

#3 - Mezőgazdasági farmok korszerűsítését célzó fejlesztési projektek 

Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

1.  Szentábrahám község Növénytermesztési, állattenyésztési és vegyes farmok számának növelése és korszerűsítése     

2.  Szentábrahám község A mezőgazdasági munkálatok technológiai fejlesztése    

3.  Szentábrahám község A növénytermesztés, az állattartás és a méhészet fejlesztése    

4.  Gyergyóvárhegy község Mezőgazdasági cégek létrehozásának ösztönzése illetve korszerűsítése    

5.  Gyergyóvárhegy község Mezőgazdasági tájékoztató kiadvány 12 000  

6.  Borszék város Egy borszéki melegház hőszigetelésének felújítása és működésbe helyezése    
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Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

7.  Csíkcsicsó község A mezőgazdásági területek hasznosításának alternatív lehetőségei    

8.  Gyergyóditró község Növénytermesztési, állattenyésztési és vegyes farmok számának növelése és korszerűsítése   

9.  Gyergyóditró község A mezőgazdasági munkálatok technológiai fejlesztése    

10.  Farkaslaka község Mezőgazdasági területek hasznosításának fejlesztése   

11.  Farkaslaka község Mezőgazdasági társulások számának növelése    

12.  Farkaslaka község Növénytermesztési, állattenyésztési és vegyes farmok számának növelése és korszerűsítése   

13.  Farkaslaka község Helyi mezőgazdasági eljárásokat bemutató farm létrehozása    

14.  Parajd község Mezőgazdasági tevékenységek védelmi intézkedései    

15.  
Madéfalva község és Csompoly 
Közbirtokosság 

Gomba és zöldségtermesztő farm létrehozása  21 914 000 

16.  Gyergyóremete község Helyi termelők 878 000 

17.  Csíkrákos község Vissza nem térítendő támogatások fiatal mezőgazdászok számára    

18.  Csíkszépvíz község Eszközvásárlás a tejtermelők szövetsége számára   

#4 - Zöld mezőgazdaság népszerűsítését célzó fejlesztési tervek 

Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

1.  Szentábrahám község Öko-mezőgazdasági termelés kihasználása   

2.  Szentábrahám község Bio- és szerves mezőgazdaság fejlesztése   

3.  Bélbor község Helyi biotermékeket feldolgozó és értékesítő egység létrehozása    

4.  Gyergyóditró község Öko-mezőgazdasági termelés kihasználása   

5.  Gyergyóditró község Bio- és szerves mezőgazdaság fejlesztése   

6.  Farkaslaka község Öko-mezőgazdasági termelés kihasználása   

7.  Farkaslaka község Bio- és szerves mezőgazdaság fejlesztése   

#5 - Állattenyésztési farmok korszerűsítését célzó fejlesztési tervek 

Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

1 Csíkszentlélek község Az állattenyésztési ágazat újjáélesztése, tej- és húshozamok növelése     

2 Csíkkozmás község Állattartási övezet elrendezése    

3 Farkaslaka község Méhészettel és állattenyésztéssel foglalkozók számának növelése    

#6 - Mezőgazdasági tanácsadási szolgáltatásokat és logisztikai központokat célzó fejlesztési tervek 

Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

1.  Szentábrahám község Helyi termékek értékesítési felületének kialakítása, vágóhíd létesítése  
 

2.  Bélbor község Vágóközpont létrehozása Bélbor községben  15 000 000 

3.  Csíkkozmás község Burgonyatermelők raktározási és szállítási kapacitásának fejlesztése    

4.  Csíkszenttamás község Térségi fejőrendszeres tejértékesítési központ létrehozása     

5.  Kászonaltíz község Állattartási övezetek kialakítása a község falvaiban    

6.  Kászonaltíz község Közösségi fejőcsarnok kialakítása a község falvaiban    
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Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

7.  Gyergyósalamás község Kisvágóhíd és tejfeldolgozó létesítése   

8.  Csíkcsicsó község Térségi állatpiac az Oltfalu részben   

#7 - Társulások ösztönzését célzó fejlesztési tervek  

Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

1 Szentábrahám község Mezőgazdasági termelők és mezőgazdasági termelői társulások számának növelése    

2 Szentábrahám község Mezőgazdasági társulások fejlesztése (növénytermesztők és állattartók)   

3 Gyergyóditró község Mezőgazdasági termelők és mezőgazdasági termelői társulások számának növelése    

4 Farkaslaka község Mezőgazdasági termelők és mezőgazdasági termelői társulások fejlesztése    

5 Parajd község Mezőgazdasági társulások létrehozásának ösztönzése – időszakos tájékoztatók révén    

#8 - Agrár- és élelmiszeripari együttműködést és innovációt ösztönző fejlesztési tervek 

Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

1 Székelykeresztúr város Stratégiai megállapodások termelők és élelmiszeripari feldolgozó egységek között    

2 Csíkcsicsó község Regionális mezőgazdasági felvásárló és értékesítő szövetkezethez való csatlakozás    

3 Gyergyósalamás község Helyi termékek értékesítése a turizmusban    

4 Máréfalva község Helyi termékek értékesítési láncának kialakítása – helyi termék sarkok kialakítása különböző üzletekben    

5 Csíkszépvíz község Káposztatermelők társulásának támogatása – feldolgozás   

6 Csíkszépvíz község Burgonyatermelők társulásának támogatása – burgonyapehely feldolgozó   

1.3 Prioritás - a létező üzleti környezet megerősítése és diverzifikációja 

1.3.1. tengely -Vállalkozások fejlesztése és kibővítése – új beruházások vonzása  

#1 - Regionális és helyi agráripari vállalkozásokat támogató struktúrákat célzó fejlesztési tervek  

Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

1.  Szentábrahám község 
Gyümölcs- és zöldség, illetve állati termékek (tej, hús) begyűjtő-, feldolgozó és értékesítő központok 
létrehozása 

  

2.  Gyergyósalamás község Raktározási és logisztikai kisközpont Gyergyósalamás községben    

3.  Gyergyótölgyes község Élelmiszerpiac építés  222 500 

4.  Székelyudvarhely municípium Agráripari és élelmiszeri komplexum építése    

5.  Csíkkozmás község Zonális mezőgazdasági termékfeldolgozás fejlesztése    

6.  Gyergyóditró község 
Gyümölcs- és zöldség, illetve állati termékek (tej, hús) begyűjtő-, feldolgozó és értékesítő központok 
létrehozása 

  

7.  Farkaslaka község Állati termékek (tej, hús) begyűjtő-, feldolgozó és értékesítő központok létrehozása   

8.  Gyergyósalamás község Gyergyósalamási piac működéséhez szükséges terület kialakítása    

9.  Csíkcsicsó község Állatpiac, hídmérleg kialakítása, ló futtató építése lovas versenyekre  192 000 

10.  Farkaslaka község Zöldségfeldolgozó központ létesítése 450 000 
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Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

11.  Gyergyócsomafalva község Piac kialakítása  

#2 - Nem mezőgazdasági jellegű vállalkozásokat ösztönző fejlesztési tervek  

Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

1.  Szentábrahám község 
Kereskedelmi társaságok számának növelése, szolgáltatási, építőipari, feldolgozói ipar, élelmiszer- és 
könnyűipari, fafeldolgozói, erdőgazdálkodási és kereskedelmi ágazatok megerősítése 

  

2.  Csíkszentlélek község Kis és középvállalkozás alapításának ösztönzése    

3.  Csíkszentlélek község Nép mesterségek és népművészetek ösztönzése    

4.  Csíkszentlélek község 
A városi gazdaságban foglalkoztatott személyek szakismeretének helyi hasznosítása, a község területén 
történő beruházások ösztönzése révén 

  

5.  Csíkszentlélek község Gazdasági tevékenységek diverzifikációja   

6.  Gyergyóvárhegy község Vidékfejlesztési tanácsadás 30 000  

7.  Maroshévíz municípium Magánkezdeményezések támogatás a helyi Fejlesztési tervek megvalósításában    

8.  Maroshévíz municípium Közösségi szintű ifjúsági kezdeményezések támogatása   

9.  Borszék város Pelletgyár    

10.  Borszék város Új termelési területek támogatása   

11.  Borszék város A turisztikai vállalkozások versenyképességének növelése    

12.  Borszék város Termékekre és turisztikai szolgáltatásokra alapozó termelő városfejlesztési terve    

13.  Csíkcsicsó község Helyi KKV-k támogatása    

14.  Gyergyóditró község Fafeldolgozó egység létesítése Gyergyóditró községben    

15.  Gyergyóditró község KKV-k számának növelése, gazdasági és műszaki teljesítményeik növelése    

16.  Farkaslaka község Kezdőcégek számának növelése a mezőgazdasági és a nem mezőgazdasági ágazatokban (mikro- és KKV)    

17.  Csíkmadaras község Középület rendeltetésének megváltoztatása és bérelhető felületek biztosítása a helyi vállalkozók számára    

18.  Kászonaltíz község Fafeldolgozási tevékenységek fejlesztése    

19.  Kászonaltíz község FA értékesítési rendszer kialakítása   

20.  Gyergyóremete község Ásványvizek hasznosítása  21 950 000 

21.  Gyimesközéplok község A helyi tejfeldolgozó üzem marketing tevékenységének támogatása    

22.  Gyimesfelsőlok község A Helyi tejfeldolgozó üzem marketing tevékenységének támogatása   

23.  Kászonaltíz község Üzleti környezetet támogató fejlesztési tervek   

#3 - Humán erőforrás képzését ösztönző fejlesztési tervek  

Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

1.  Székelykeresztúr város Fiatal vállalkozó  8 000  

2.  Gyergyósalamás község Projektmenedzsment, finanszírozás, és marketingképzések a civil szervezetek képviselői részére    

 



Hargita megye általános fejlesztési stratégiája  
1-es számú melléklet: A stratégiai irányelveknek, elsődleges céloknak és specifikus fejlesztési tengelyeknek megfelelő fejlesztési tervek listája 

15 / 48 

#4 - A vállalkozási népszerűsítő tervek  

Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

1.  Szentábrahám község Vállalkozói és kezdővállalkozói tájékoztatási, támogatási és népszerűsítési programok kifejlesztése    

2.  Maroshévíz municípium A törvény által megengedett minimális szintű adózási rendszer kialakítása a gazdasági célú ingatlanokra    

3.  Maroshévíz municípium 
Kedvezmények biztosítása az új gazdasági tevékenységek létesítésére vonatkozó jóváhagyások és illetékek 
esetén  

  

4.  Maroshévíz municípium 
Vállalkozást ösztönző adó- és illetékrendszer kialakítása az ingatlanadó és a fejlesztési költségek és 
jóváhagyások szintjén  

  

5.  Maroshévíz municípium Magánszférával történő együttműködési útmutató kidolgozása    

6.  Borszék város Kisvállalkozói támogatóprogram    

7.  Székelykeresztúr város Beruházás vonzó útmutató - CristInvest  40 000  

8.  Csíkkarcfalva község Vállalkozási támogatás és népszerűsítés    

9.  Gyergyóditró község Vállalkozói és kezdővállalkozói tájékoztatási, támogatási és népszerűsítési programok kifejlesztése   

10.  Farkaslaka község Vállalkozási tevékenységet népszerűsítő program   

 

1.3.2 Tengely - Vállalkozói támogatási infrastruktúrát és beruházás-ösztönző intézkedések fejlesztése 

#1 - Ipari parkokra, inkubátorházakra vonatkozó fejlesztési tervek  

Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

1.  Balánbánya város 
Partnerség a bánya környéki területek tulajdonosaival, technológiai/ipari park létrehozására, becslés 
nélküli, szükségleteknek megfelelően  

  

2.  Maroshévíz municípium 6 hektáros ipari park létrehozása    

3.  Maroshévíz municípium Inkubátorház építése    

4.  Borszék város Élelmiszer- és agráripari, valamint turisztikai tevékenységek klaszterekben történő fejlesztése    

5.  Csíkcsicsó község Ipari park létesítése    

6.  Csíkmadaras község Felületkialakítás zöldmezős beruházások számára    

7.  Kászonaltíz község Székhely biztosítás és vállalkozói központok azonosítása    

8.  Gyergyószentmiklós municípium  Gyergyószentmiklós municípium ipari zónájának felélesztése – ipari park létesítése  13 148 400 

9.  Székelykeresztúr város Ipari park létesítése 
 

10.  Gyergyószentmiklós municípium  Vállalkozói inkubátorház felélesztése/felújítása Gyergyószentmiklós municípiumban  4 328 200 
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A 2-es számú stratégiai irányelvnek megfelelő ágazati fejlesztési tervek portfoliója 

2.1. Prioritás - Közigazgatási kapacitás növelése  

2.1.1. Tengely - Humán- és anyagi tőke fejlesztése 

#1 - A közigazgatási intézmények IT infrastruktúráját célzó fejlesztési tervek  

Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

1.  Balánbánya város Szoftver és licencvásárlás    

2.  Balánbánya város Számítástechnikai- és kiegészítő felszerelés vásárlása - (nyomtatók, fénymásoló, videó-projektor stb.)   

3.  Borszék város Internetes hálózat kialakítása   

4.  Maroshévíz municípium Szolgáltatások minőségének javítása korszerű számítástechnikai felszerelés és szoftver vásárlása révén    

5.  Gyergyótölgyes község Gyergyótölgyes polgármesteri hivatala informatizálása    

6.  Gyergyóvárhegy község Számítógépes infrastruktúra kifejlesztése   

7.  Maroshévíz municípium Parcellázási tervek digitalizálásának támogatása    

8.  Borszék város A polgármesteri hivatal számítástechnikai korszerűsítését célzó fejlesztési terv    

9.  Csíkcsicsó község Számítógépes infrastruktúra fejlesztése, forrásbevonási kapacitás növelése    

10.  Csíkcsicsó község A polgármesteri hivatal számítástechnikai infrastruktúrájának korszerűsítésé 15 000 

#2 - A humán erőforrás képzését célzó fejlesztési tervek  

Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

1.  Balánbánya város 
A polgármesteri hivatal pályázati irodája tevékenységének támogatása, pályázatírói tanácsadási 
kompetenciák fejlesztése  

  

2.  Maroshévíz municípium 
Köztisztviselők képzése a közigazgatás kulcsterületeire vonatkozóan (közbeszerzése, beruházási terv 
menedzsment, számítógép-kezelői ismeretek, idegen nyelvek) 

  

3.  Borszék város A polgármesteri hivatal munkatársainak folyamatos szakmai képzése    

4.  Csíkcsicsó község Humánerőforrások fejlesztése    

5.  Parajd község 
A közigazgatási alkalmazottak képzése a közigazgatás kulcsterületeire vonatkozóan (fejlesztési tervek 
menedzsmentje, közbeszerzés, pénzügyi menedzsment) 

  

6.  Tusnádfürdő város A polgármesteri hivatal munkatársainak folyamatos szakmai képzése  

#3 - Minőségbiztosítási rendszerekre vonatkozó fejlesztési tervek  

Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

1.  Parajd község A polgármesteri hivatal minőségbiztosítási rendszerének megvalósítása    

2.  Maroshévíz municípium Munkamódszer kialakítása a polgármesteri hivatal iratai kibocsájtási idejének csökkentésére    

3.  Székelyudvarhely municípium A székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal belső eljárásai hatékonyságának növelése    
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2.1.2 Tengely - Közszolgáltatások hatékonysága és diverzifikációja  

#1 - E-közigazgatási rendszerek telepítésére vonatkozó fejlesztési tervek  

Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

1.  Balánbánya város 
Integrált informatikai rendszer bevezetése Balánbánya város és Csíkszentdomokos község polgármesteri 
hivatalaiban, elektronikus szolgáltatások biztosítása céljából 

  

2.  Balánbánya város 
Számítástechnikai beruházások (hardver, szoftver, képzés), a beruházók által benyújtott dokumentációk 
gyors feldolgozására, dokumentumok kezelési eljárásának kialakítása, a jóváhagyások, engedélyek gyors 
kibocsájtása céljából 

  

3.  Maroshévíz municípium Online javaslati és panaszkönyv Maroshévíz municípium polgármesteri hivatala honlapján   

4.  Székelyudvarhely municípium E-közigazgatási rendszer kialakítása Székelyudvarhely polgármesteri hivatalában   

5.  Borszék város Online adófizetési rendszer bevezetését célzó fejlesztési terv    

6.  Borszék város A polgármesteri hivatal magán- és köztulajdona menedzsmentjének informatizálását célzó fejlesztési terv   

7.  Parajd község Helyi közigazgatás hatékonyságának növelése e-közigazgatási rendszer bevezetése révén   

8.  Gyergyóremete község E-közigazgatás 878 000 

9.  Gyergyószentmiklós municípium  Versenyképes e-közigazgatási rendszer bevezetése Gyergyószentmiklós helyi tanácsánál  2 428 309 

#2 - Közszolgáltatások minőségének javítását célzó fejlesztési tervek  

Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

1.  Parajd község Helyi közigazgatás hatékonyságának növelése   

2.  Gyergyósalamás község Közszolgáltatások kifejlesztése és minőségének növelése    

3.  Borszék város A turisztikai és közigazgatási kapacitás növelése    

4.  Borszék város A polgármesteri hivatal turisztikai infrastruktúra-kezelési kapacitásának növelése    

5.  Borszék város Fejlesztési tervek kivitelező egységének megalakítása    

6.  Csíkcsicsó község Közigazgatási kapacitás fejlesztése   

7.  Gyergyósalamás község 
Tájékoztatási/tanácsadási szolgáltatások biztosítása a községben az alábbi területeken: cégalapítás, 
mezőgazdasági forrás bevonás, vállalkozói forrás bevonás, EU közpolitikák terjesztése, törvénykezési 
újdonságok, stb.  

  

8.  Szentegyháza város Hótalanítási és útkarbantartási gépezetek beszerzése  900 000 

9.  Gyergyószentmiklós municípium  Gyergyószentmiklós Municípium Polgármesteri Hivatala közigazgatási kapacitásának növelése  4 908 736 

10.  Csíkcsicsó község Dacia Duster 1.5D gépjármű vásárlása 75 000 

11.  Csíkkozmás község Útfelújításra alkalmas géppark fejlesztése    

12.  Csíkkozmás község Közműszolgáltatásokhoz szükséges gépezet beszerzése    

13.  Csíkszépvíz község Út- és sánc karbantartási gépezet beszerzése    

14.  Csíkszentlélek község Hótalanítási és útkarbantartási gépezetek beszerzése    

15.  Csíkszentmárton Gépek beszerzése a közterületek karbantartásához   



Hargita megye általános fejlesztési stratégiája  
1-es számú melléklet: A stratégiai irányelveknek, elsődleges céloknak és specifikus fejlesztési tengelyeknek megfelelő fejlesztési tervek listája 

18 / 48 

#3 - A helyi közszállítási szolgáltatások fejlesztését célzó tervek  

Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

1.  Szentábrahám község Községen belüli és szomszédos községeket összekötő közszállítási hálózat kifejlesztése   

2.  Maroshévíz municípium Új közszállítási útvonalak létesítése  
 

3.  Maroshévíz municípium Közszállítás korszerűsítése  
 

4.  Farkaslaka község Községen belüli és szomszédos községeket összekötő közszállítási hálózat kifejlesztése  
 

5.  Parajd község Új közszállítási kialakítása Szováta - Parajd és Korond - Parajd útvonalakon 
 

6.  Székelyudvarhely municípium Korszerű közszállítási gépjárműpark kialakítása   

 

2.1.3 Tengely - Regionális és nemzetközi együttműködés fejlesztése  

#1 - A helyi fejlesztési stratégiák kidolgozását és megvalósítását célzó fejlesztési tervek  

Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

1.  Gyergyóvárhegy község Helyi monográfia kiadása és nyomtatása  15 000  

2.  Maroshévíz municípium Időközi közmeghallgatás szervezése a helyi közigazgatás és vállalkozói szféra között   

3.  Csíkszentlélek község 
Ágazatokra bontott tanulmány készítése, amely rávilágítson a község szükségleteire, prioritási listáira, és 
beruházási tervére  

  

4.  Gyergyótölgyes község A turizmus fejlődésének hatása a helyi fejlesztésekre - tanulmány    

5.  Székelyudvarhely municípium Sportstratégia kidolgozása  100 000  

6.  Székelyudvarhely municípium Ágazati stratégiák kidolgozása    

7.  Székelyudvarhely municípium Udvarhely szék kisrégiós Fejlesztési stratégiájának kidolgozása    

8.  Parajd község Időközi közmeghallgatás szervezése a közösségi elvárások felfedése céljából    

9.  Gyergyósalamás község Gyergyósalamás község monográfiája   

10.  Gyergyósalamás község 
Kommunikációs eszközök azonosítása a község lakóival való kommunikációra, községi lap szerkesztése és 
kiadása  

  

11.  Tusnád község Közösségi tevékenységek támogatása   

#2 - Regionális és nemzetközi együttműködést célzó fejlesztési tervek  

Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

1.  Szentábrahám község Külföldi településekkel való együttműködési programok, tapasztalatcserék számának növelése    

2.  Balánbánya város 
Testvérváros kapcsolatok létesítése Balánbánya városhoz hasonló külföldi városokkal / a testvérvárosi 
szerződés elfogadásával / aláírásával kapcsolatos költségek  

  

3.  Parajd község Tapasztalatcserék szervezése Romániai és Európai Uniós helyi hatóságokkal    

4.  Parajd község 
Önkormányzati fejlesztési Társulás létrehozása a szomszédos községekkel, közös fejlesztési tervek 
megvalósítása céljából  

  

5.  Gyergyóvárhegy község Testvér-települési kapcsolatok kialakítása külföldi községekkel  22 250 

6.  Maroshévíz municípium A municípiumi köztulajdon (épületek és területek) hasznosítása köz-magán társulások révén   
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Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

7.  Maroshévíz municípium 
Köz-magán társulások ösztönzése a városfejlesztési közpolitikáknak megfelelő nagyléptékű fejlesztési 
tervek kivitelezésére  

  

8.  Maroshévíz municípium Megyei és helyi vállalkozások közötti együttműködések facilitása    

9.  Maroshévíz municípium Útügyi önkormányzati Társulás létrehozása a szomszédos községekkel    

10.  Borszék város Együttműködési megállapodás a térségben található üdülővárosokkal    

11.  Borszék város A térségi üdülővárosok együttműködési egyesületének alapszabályzatának elkészítése és jóváhagyása    

12.  Borszék város A térségi üdülővárosok együttműködési egyesületének létrehozása   

13.  Gyergyóditró község Külföldi településekkel való együttműködési programok, tapasztalatcserék számának növelése    

#3 - Civil társadalom támogatását célzó fejlesztési tervek  

Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

1.  Gyergyóvárhegy község Helyi civilszervezetek finanszírozási rendszere  30 000 

2.  Székelykeresztúr város CSR Kampány 10 000 

3.  Székelykeresztúr város Ifjúsági szervezetek bevonása a döntéshozatali folyamatokba  10 000 

4.  Csíkcsicsó község Aktív civil-szféra kialakítása    

5.  Parajd község Önkéntességet népszerűsítő kampány    
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A 3-as számú stratégiai irányelvnek megfelelő ágazati fejlesztési tervek portfoliója 

3.2 Prioritás  - Települési infrastuktúra fejlesztése és lakások felújítása  

3.2.1 Tengely - Alapinfrastruktúra (víz, szennyvíz stb) fejlesztése  

#1 - Városi övezetek ivóvíz- és szennyvíz hálózatok kibővítésére és korszerűsítésére irányuló fejlesztési tervek 

Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

1.  Balánbánya város Virág utcai szennyvíz hálózat felújítása   

2.  Maroshévíz municípium Háztartások/ingatlanok csatlakoztatása a központi ivóvíz- és szennyvíz hálózathoz   

3.  Maroshévíz municípium Esővíz elvezető hálózat kibővítése    

4.  Maroshévíz municípium A kivitelezés alatt álló ivóvíz hálózat és szennyvízhálózat felújítási tervének befejezése    

5.  Maroshévíz municípium A víztisztító telep korszerűsítése és kibővítése    

6.  Székelyudvarhely municípium Szejke-fürdő csatlakoztatása az ivóvíz- és szennyvíz hálózathoz 1 595 000  

7.  Székelyudvarhely municípium Nyersvíz betáplálási vezetékek cseréje Székelyudvarhely municípiumban 2 500 000  

8.  Székelyudvarhely municípium Szombatfalvi esővíz elvezető hálózat korszerűsítése  11 398 000  

9.  Székelyudvarhely municípium Cserehát negyedi esővíz elvezető hálózat korszerűsítése 2 600 000  

10.  Székelyudvarhely municípium Éltetőkút utcai esővíz elvezető hálózat korszerűsítése 3 580 000  

11.  Székelykeresztúr város Közművek fejlesztése, csatornahálózat bővítése  4 000 000  

12.  Székelykeresztúr város Vízminőség javítása, a bétfalvi víztisztító telep korszerűsítése  2 000 000  

13.  Gyergyószentmiklós municípium  Szennyvíz-hálózat korszerűsítése és bővítése Gyergyószentmiklós municípiumban 16 320 707 

14.  Gyergyószentmiklós municípium  Ivóvíz-hálózat korszerűsítése és bővítése Gyergyószentmiklós municípiumban 11 350 596 

15.  Gyergyószentmiklós municípium  Gyilkos-tó üdülőtelep ivóvíz- és szennyvíz hálózatának korszerűsítése és bővítése 3750000 

16.  Balánbánya város Ivóvíz- és szennyvíz hálózat felújítása, korszerűsítése és bővítése  10 000 000 

17.  Balánbánya város Közmű-szolgáltatások felszerelése és korszerűsítése  850 000 

18.  Székelyudvarhely municípium Szejke-fürdő csatlakoztatása az ivóvíz- és szennyvíz hálózat bővítése  1 724 903 

19.  Székelyudvarhely municípium Éltetőkút-Cserehát zóna esővíz elvezető hálózatra való csatlakoztatása  2 163 341 

20.  Székelyudvarhely municípium Szombatfalva esővíz elvezető hálózatra való csatlakoztatása 11 788 382 

#2 - Vidéki övezetek ivóvíz- és szennyvíz hálózatok kibővítésére és korszerűsítésére irányuló fejlesztési tervek 

Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

1.  Szentábrahám község Ivóvíz- és szennyvíz hálózat fejlesztése és bővítése   

2.  Kápolnásfalu község Szennyvíz-hálózat építése Kápolnásfalu községben 4 443 724  

3.  Gyergyócsomafalva község Ivóvíz- és szennyvíz hálózat   

4.  Galócás község Ivóvíz- és szennyvíz hálózat bővítése Galócás községben 2 000 000  

5.  Galócás község Víztisztító telep felújítása és felszerelése  2 000 000  

6.  Csíkszentlélek község Települések vízellátásának befejezése    

7.  Csíkszentlélek község Szennyvíz-hálózat építése és a hozzátartozó víztisztító telepek építése    
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Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

8.  Gyergyótölgyes község A községi ivóvíz-hálózat bővítése  3 560 000 

9.  Gyergyótölgyes község A községi szennyvíz-hálózat kibővítése  8 900 000 

10.  Zetelaka község Szennyvíz-hálózat kibővítése Zetelaka községben, Zetelaka és Zeteváralja falvakban  4 500 000  

11.  Bélbor község Központosított ivóvíz- és szennyvíz-hálózat és víztisztító telep Bélbor községben   

12.  Székelyderzs község Szennyvíz-hálózat építése a két község két falujában    

13.  Székelyderzs község 
Új vízforrások azonosítása a szükséges vízhozam biztosítására vagy a Székelymuzsna falu vízellátásának az 
Aqua Nova Harghita Rt. Bögöz község, Agyagfalva vízhálózatára való csatlakoztatás  

  

14.  Gyergyóditró község Ivóvíz- és szennyvíz hálózat bővítése és fejlesztése    

15.  Farkaslaka község Ivóvíz- és szennyvíz hálózat bővítése és fejlesztése   

16.  Csíkmadaras község Szennyvíz hálózat bővítése és befejezése    

17.  Parajd község Víztisztító állomás korszerűsítése   

18.  Kászonaltíz község Ivóvíz- és szennyvíz hálózat korszerűsítése    

19.  Gyergyósalamás község Ivóvíz- és szennyvíz hálózat bővítése 5000 000 

20.  Galócás község  Ivóvíz- és szennyvíz hálózat bővítése 1 100 000 

21.  Csíkszentkirály község Szennyvíz hálózat bővítése Csíkszentkirály községben  2 556 609 

22.  Csíkszentkirály község Ivóvíz hálózat a Csíkszentkirály községhez tartozó Büdös-fürdőn 4 692 918 

23.  Csíkszentkirály község Ivóvíz-hálózat bővítése 150 000 

24.  Bögöz község Szennyvíz-gyűjtő és tisztító rendszer építése  3 000 000 

25.  Farkaslaka község Ivóvíz- és szennyvíz hálózat bővítése 11 000 000 

26.  Parajd község Szennyvíz-hálózat bővítése a Hargitai megyei Parajd községhez tartozó Alsósófalva és Felsősófalva falvakban 10 483 230 

27.  Parajd község Ivóvíz-hálózat a Parajd községhez tartozó Alsósófalva és Felsősófalva falvakban 4 600 000 

28.  Felsőboldogfalva község Víztisztító telep 3 219 000 

29.  Korond község Szennyvízhálózat bővítése  5 000000 

30.  Fenyéd község Közmű-infrastruktúra fejlesztése 6 000 000 

31.  Kápolnásfalu község Szennyvíz-hálózat és víztisztító telep építése  5 000000 

32.  Gyimesközéplok község Közmű-infrastruktúra fejlesztése 20 000 000 

33.  Gyergyóremete község Víztisztító telep korszerűsítése  
 

34.  Kányád község Szennyvízhálózat létesítése Kányád községhez tartozó Kányád és Miklósfalva falvakban 3 341 835 

35.  Kányád község Ivóvíz-hálózat létesítése Kányád községhez tartozó Kányád és Miklósfalva falvakban 3 287 775 

36.  Székelyderzs község Szennyvízhálózat Székelyderzs és Székelymuzsna falvakban  4 300 000 

37.  Csíkszentgyörgy község  Vízellátási hálózat építése    

38.  Gyergyóalfalu község Ivóvíz- és szennyvíz hálózat bővítése 6 553 920 lei 

39.  Gyergyószárhegy község  Ivóvíz- és szennyvíz hálózat bővítése, háztartások csatlakoztatása 5 657 830 lei 

40.  Gyergyóremete község Ivóvíz- és szennyvíz hálózat bővítése és korszerűsítése 8 603 016 lei 

41.  Etéd község Szennyvízhálózat Etéd és Küsmöd falvakban  7 497 745 lei  

42.  Etéd község Ivóvíz-hálózat Körispatak faluban 4 206 383 lei 
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Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

43.  Gyergyóholló község Szennyvíz hálózat bővítése 2.000.000 lej 

44.  Székelyvarság község  Ivóvíz-hálózat felújítása  4.500.000 lej 

45.  Lövéte község A Hargita megyei Lövéte község vízellátása   

#3 - Gázhálózat bővítését és korszerűsítését célzó fejlesztési tervek  

Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

1.  Szentábrahám község Gázhálózat fejlesztése és bővítése   

2.  Csíkszentlélek község A falvak gázhálózatának építése és befejezése    

3.  Maroshévíz municípium Gázhálózat létesítésének támogatása    

4.  Gyergyóditró község Gázhálózat fejlesztése és bővítése   

5.  Farkaslaka község Gázhálózat fejlesztése és bővítése   

6.  Csíkmadaras község Gázhálózat bővítése és fejlesztése    

#4 - Villamos energia hálózatok bővítését és korszerűsítését célzó fejlesztési tervek  

Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

1.  Szentábrahám község Villamos energia hálózat fejlesztése és bővítése    

2.  Galócás község Villamos energia hálózat kibővítése Ármándombja és Preluka falvakban 800 000  

3.  Borszék város 
A közép- és alacsonyfeszültségű vezetékek földalatti elhelyezése a forgalmas utcákon, transzformátor pontok 
kialakítása  

  

4.  Farkaslaka község Villamos energia hálózat fejlesztése és bővítése   

5.  Parajd község Bucsin-zóna villamosítása   

6.  Gyergyóújfalu község Villamos energia hálózat kibővítése Heveder, Libán telep és Szenéte falvakban   

7.  Korond község Villamos energia hálózat kibővítése Arcsó-zónában 130 000 

8.  Galócás község Villamos energia hálózat kibővítése Preluka faluban 200 000 

9.  Gyergyóalfalu község  Biogázzal működő központ telepítése  29 458 000 lei 

 

3.2.2. Tengely - A szállítási infrastruktúra bővítése és korszerűsítése  

#1 - A Hargita megyei városi úthálózat felújítását célzó fejlesztéséi tervek  

Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

1.  Balánbánya város Virág utca és 1918. December 1. utca felújítása   

2.  Balánbánya város Az időjárás és természeti jelenségek által megrongált hidak, átereszek és útszakaszok kijavítása   

3.  Balánbánya város Elie Miron Cristea utca újjáépítése   

4.  Balánbánya város Bánya utca korszerűsítése    

5.  Balánbánya város Források utcája korszerűsítése    

6.  Balánbánya város Június 1 utca felújítása    
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Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

7.  Balánbánya város Bányapatak utcai átereszek javítási munkálatai    

8.  Maroshévíz municípium Utak elrendezése és korszerűsítése    

9.  Maroshévíz municípium “Hargita megye, Maroshévíz municípium utcáinak korszerűsítése” Fejlesztési terv kivitelezése   

10.  Maroshévíz municípium Maroshévíz municípium terelőútjának megvalósításának támogatása    

11.  Maroshévíz municípium Útkereszteződések elrendezése   

12.  Maroshévíz municípium Csökkentett láthatóságú kanyarok elrendezése    

13.  Maroshévíz municípium Hidak korszerűsítése    

14.  Maroshévíz municípium Vasúti átjárok kialakítása    

15.  Székelyudvarhely municípium Városi út besorolású észak-nyugati terelőút építése Székelyudvarhely municípiumban  87 000 000 

16.  Székelyudvarhely municípium Bethlen utca - Fások utcai útkereszteződés kialakítása Székelyudvarhely municípiumban 1 475 000 

17.  Borszék város A város regionális és nemzetközi elérhetőségének növelése    

18.  Borszék város A DN 15 jelzésű út (Borszék - Békás - Karácsonykő) felújítása   

19.  Borszék város DN 15 B jelzésű úr (Poiana Largului – Németvásár) felújítása    

20.  Borszék város A DJ 128-as jelzésű (Borszék-Zsolotna) 12 km szakasza építésének befejezése    

21.  Gyergyószentmiklós municípium  
Testvériség sugárút, Tűzoltók, Dózsa György, Dózsa György, Békény, Fürdő, Halászok, Selyem, Tölgyfa, Ady 
Endre, Erdős, Örménytemplom és Márton Áron utcák felújítása 

21 368  071 

22.  Balánbánya város Utca- és bejárat felújítása 5 000 000 

23.  Szentegyháza város Városi utak korszerűsítése  7 500 000 

24.  Csíkszereda municípium Taploca városrészi utcák korszerűsítése  
 

25.  Csíkszereda municípium Szász Endre utca felújítása (Tervezett határidő: 2014) 3 200 000 

26.  Csíkszereda municípium Zsögödi Nagy Imre utca felújítása (Tervezett határidő: 2014) 14 000 000 

27.  Csíkszereda municípium Zsögöd városrészi utcák korszerűsítése  
 

28.  Gyergyószentmiklós municípium  Terelőgyűrű építése  30 679 600 

29.  Csíkszereda municípium Csíksomlyói terelőút építése  
 

#2 A Hargita megyei községi úthálózat felújítását célzó fejlesztéséi tervek 

Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

1.  Szentábrahám község Úthálózat fejlesztése és bővítése (községi és mezőgazdasági utak)   

2.  Kápolnásfalu község Kápolnásfalu község úthálózatának felújítása 4 439 514 

3.  Gyergyócsomafalva község Községi utak aszfaltozása Gyergyócsomafalva községben   

4.  Galócás község Preluka falu- római katolikus temető felé vezető mellék- és bekötő utak korszerűsítése  1 000 000 

5.  Galócás község 
Útrendszer megerősítése, átereszek, sáncok és járdák javítása, a DC75 jelzésű úton és az osztályozatlan úton 
Galócás községben 

1 600 000 

6.  Csíkszentlélek község A települések külső és belső úthálózatának felújítása    

7.  Parajd község Községi utak és utcák aszfaltozása    

8.  Gyergyótölgyes község Osztályozatlan utak korszerűsítése    
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9.  Gyergyótölgyes község Községi utak felújítása és korszerűsítése    

10.  Gyergyótölgyes község Hidak és átereszek felújítása a községben    

11.  Gyergyóvasláb község DC212-es (Vasláb) és DC210 (Marosfő) községi utak felújítása és aszfaltozása    

12.  Zetelaka község Zetelaka falu úthálózatának korszerűsítése  4 500 000 

13.  Bélbor község Községi út aszfaltozása    

14.  Bélbor község Bélbor község elérhetőségét szolgáló utak korszerűsítése    

15.  Bélbor község A DC 76-os ás DC 77-es községi utak felújítási munkálatainak befejezése    

16.  Bélbor község 
A DJ174B megyei út (Bélbor - Gyergyóholló) helyi ügykezelésbe vételére vonatkozó jogi eljárások 
kezdeményezése és kivitelezése  

  

17.  Csíkkarcfalva község Úthálózat fejlesztése (járdák, biciklis utak, utcák, külterületi utak)    

18.  Székelyderzs község Muzsnát és Agyagfalvát összekötő községi út korszerűsítése (a DJ137-es út elérhetősége végett)    

19.  Székelyderzs község Községi úthálózat korszerűsítése    

20.  Galócás község Maros híd általános felújítása Galócás községben (DN12, DE578 és a DC 72 km 0+000-0+056)  1 000 000 

21.  Galócás község A DC73 községi út felújítása és korszerűsítése Galócás községben 3 550 000 

22.  Galócás község A DC72 községi út felújítása és korszerűsítése Galócás községben 3 126 000 

23.  Farkaslaka község Úthálózat fejlesztése és bővítése    

24.  Csíkmadaras község Községi utak korszerűsítése és aszfaltozása    

25.  Csíkmadaras község Községi terelő út építése    

26.  Gyergyósalamás község Út- és járdahálózat korszerűsítése    

27.  Gyergyósalamás község Hidak és átereszek korszerűsítése és karbantartása a község területén    

28.  Máréfalva község Községi terelőút építése    

29.  Máréfalva község Hidak javítása és korszerűsítése    

30.  Csíkszenttamás község Községi utak korszerűsítése    

31.  Kászonaltíz község Külterületi utak korszerűsítése    

32.  Kászonaltíz község Belterületi úthálózat korszerűsítése    

33.  Csíkszentkirály község Olt híd építése  2 854 970 

34.  Csíkcsicsó község Csíkcsicsó - Hargitafürdő útszakasz felújítása  2 062000 

35.  Csíkcsicsó község Olt híd építése 1 246 382 

36.  Csíkcsicsó község Vasúti felüljáró építése  130 000 

37.  Tusnád község Tusnád község úthálózatának korszerűsítése 7 116 

38.  Madéfalva község Madéfalva község úthálózatának felújítása  17 531 200 

39.  Galócás község A DC75 községi út felújítása és aszfaltozása Galócás községben  1 500 000 

40.  Galócás község A DC72 községi út felújítása Galócás községben  2 576 934 

41.  Csíkszentkirály község Csíkszentkirály község úthálózatának felújítása 6 254 924 

42.  Csíkszentkirály község Templom és Balázsok utcák megerősítése 855 281 

43.  Csíkszentkirály község Csíkszentkirály - Mindszent községi út kialakítása  600 000 
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44.  Csíkmadaras község Terelőút építése  19 600 000 

45.  Farkaslaka község Községi utak korszerűsítése  14 000000 

46.  Korond község Korond község útjainak korszerűsítése  18 400 000 

47.  Csíkszentlélek község Községi utak korszerűsítése 9 360 000 

48.  Kápolnásfalu község Községi utak korszerűsítése 5 000 000 

49.  Oroszhegy község Községi utak felújítása 10 000 000 

50.  Kányád község DC30 és DC31-es községi utak felújítása  6 330 828 

51.  Kányád község A DC200, DC201, DC202, DC203, DC204, DC205, DC206, DC207 községi utak felújítása  
 

52.  Székelyderzs község Községi utak és járdák aszfaltozása 4 400 000 

53.  Csíkszentgyörgy község Községi és megyei utak aszfaltozása   

54.  Csíkdánfalva község Községi úthálózat felújítása (23 km)   

55.  Csíkcsicsó község Utak aszfaltozása   

56.  Csíkcsicsó község Községi utak felújítása   

57.  Csíkszentimre község Községi utak felújítása   

58.  Gyergyószárhegy község A DC271 és DC272 utak felújítása 1 600 000 lei 

59.  Gyergyószárhegy község Helyi úthálózat részleges felújítása  5 000 000 lei 

60.  Gyergyóalfalu község Gyergyóalfalu község és Borzont falu úthálózatának felújítása 4 532 000 lei 

61.  Etéd község Községi út felújítása Énlaka és Küsmöd falvakban 1 759 900 

62.  Gyergyóholló község Községi utak aszfaltozása 4 000 000 

63.  Nagygalambfalva község Utak felújítása Nagygalambfalva községben, Hargita megye  5 465 369 

64.  Székelyvarság község Községi utak felújítása Székelyvarság községben (DC 138, DC 141, DC 143) 11 000 000 

65.  Újszékely község Utak és járdák felújítása 7 000 000 

66.  Galócás község Utak korszerűsítése Galócás községben 8 000 000 

67.  Gyergyóremete község Községi utak felújítása  9 102 481 

68.  Lövéte község Lövéte község úthálózata korszerűsítése  

69.  Homoródszentmárton község 132A jelzésű út korszerűsítése  

70.  Újszékely község Híd a Nagyküküllő folyón  4 000 000 

71.  Gyergyócsomafalva község Járdaépítése Gyergyócsomafalva községben  

 

3.2.3 tengely - Városfejlesztése és középületek felújítása és korszerűsítése  

#1 - Városfejlesztési tervek 

Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

1.  Balánbánya város Parkírozó kialakítása /Balánbánya helyi tanácsa/ Műszaki terv elkészítés alatt    

2.  Balánbánya város Balánbánya Város újraélesztése   
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3.  Székelyudvarhely municípium A központ integrált felújítása  8 721 000 

4.  Maroshévíz municípium Parkolóhelyek kialakítása a Város funkcionális részein    

5.  Maroshévíz municípium Kerékpárutak kialakítása a forgalom csökkentése és a kerékpáros közlekedés ösztönzése céljából   

6.  Maroshévíz municípium Új zöldövezetek kialakítása    

7.  Maroshévíz municípium Kerékpáros utak kijelölése    

8.  Maroshévíz municípium Járdák korszerűsítése    

9.  Maroshévíz municípium Buszmegálló újraszervezése    

10.  Maroshévíz municípium A vasútállomás korszerűsítésének támogatása    

11.  Maroshévíz municípium Gyalogos övezetek kialakítása a városban    

12.  Maroshévíz municípium Meglévő zöldövezetek konzerválása    

13.  Székelyudvarhely municípium Kerékpáros út építése Székelyudvarhely municípiumban  5 000 000 

14.  Székelyudvarhely municípium Kerékpár-kölcsönző rendszer kialakítása  5 000 000 

15.  Székelyudvarhely municípium Kerékpáros út kialakítása a Nagyküküllő-folyó mentén, Felsőboldogfalva és a zetelakai víztározó között  10 000 000 

16.  Székelyudvarhely municípium A II. Rákóczi Ferenc utcai köztér felújítása és a városközponttal való összeköttetése  2 172 000 

17.  Székelyudvarhely municípium A II. Rákóczi Ferenc és 1918. december 1. utcák útkeresztődésénél lévő terület felújítása    

18.  Székelyudvarhely municípium A municípium külsőrészeiben található negyedek alapinfrastruktúrájának megépítése  3 000 000 

19.  Székelyudvarhely municípium A Kerekerdő multifunkcionális kialakítása    

20.  Borszék város Központi piac felújítása    

21.  Borszék város Ökö-parkírozó kialakítása turisták számára, az általános urbanisztikai tervnek megfelelően   

22.  Borszék város Nagyrét Fejlesztési övezet integrált fejlesztési terve    

23.  Borszék város Tömbházlakások melletti közterek felújítása    

24.  Borszék város Zonális urbanisztikai terv - Borszék üdülő központi része (az épített örökség megjelölésével)   

25.  Borszék város Zöld helyi közszállítás megalapítása - megvalósíthatósági tanulmány elkészítése   

26.  Székelykeresztúr város Szabadság tér korszerűsítése - multifunkcionális tér    

27.  Székelykeresztúr város Járdák építése és korszerűsítése  2 000 000 

28.  Székelykeresztúr város Felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatalak letelepedésének támogatása    

29.  Gyergyószentmiklós municípium  Városi hálózatok föld alá való elhelyezése  438 280 

30.  Gyergyószentmiklós municípium  Gyergyószentmiklós integrált fejlesztési terve  39 445 200 

31.  Gyergyószentmiklós municípium Egységes kataszteri nyilvántartás Gyergyószentmiklós municípiumban 148 307 

32.  Balánbánya város Parkolóhelyek kialakítása 800 000 

33.  Balánbánya város Átereszek felújítása és építése  500 000 

34.  Székelyudvarhely municípium Székelyudvarhely municípium történelmi központjának felújítása  8 721 000 

35.  Csíkszereda municípium Gyermeksétány negyed felújítása  5 000 000 

36.  Csíkszereda municípium Övezetek kialakítása - II. szakasz (Hősök temetője) 
 

37.  Székelykeresztúr város Városközpont felújítása - Szabadság tér - Műemlékvédelmi övezet   
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38.  Székelykeresztúr város Kerékpár utak kialakítása Székelykeresztúr városban  

39.  Csíkszereda municípium Csíkszereda municípium integrált városfejlesztési terve  

40.  Székelyudvarhely municípium Városi mobilitás fejlesztési terve  100 000 

#2 - Vidékfejlesztési tervek  

Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

1.  Galócás község Zöldövezetek, járdák, sétányok kialakítása Galócás községben 500 000  

2.  Csíkszentlélek község Lakóövezetek fejlesztési övezetei kialakítása    

3.  Parajd község Zöld övezetek műépítészeti és tájrendészeti korszerűsítése    

4.  Gyergyóvárhegy község Községi piac felújítása és korszerűsítése    

5.  Gyergyótölgyes község Bel- és külterületek kataszteri rendezése    

6.  Csíkcsicsó község Lakópark építése    

7.  Csíkcsicsó község Infrastrukturális hiányosságok megszüntetése    

8.  Csíkcsicsó község Településkép javítása és az épített örökség felújítása    

9.  Gyergyóditró község Ravatalazó építése    

10.  Farkaslaka község Ravatalazó építése   

11.  Parajd község Parkolóhelyek kialakítása    

12.  Parajd község Településarculatának javítása    

13.  Gyergyósalamás község Községközpont szisztematizálása    

14.  Máréfalva község Kábeleke- és vezetékek föld alá helyezése    

15.  Máréfalva község Községi járdák építése    

16.  Máréfalva község Lakóövezetek és lakófelületek (szolgálati lakások) kialakítása    

17.  Máréfalva község Községi parkolóhelyek kialakítása    

18.  Máréfalva község Kerékpárút építése    

19.  Gyergyóújfalu község 
Kerékpárút építése Tekerőpatak - Gyergyószentmiklós - Gyergyóalfalu és Gyergyócsomafalva közötti út 
mentén  

  

20.  Gyergyóújfalu község Iskolások közlekedését szolgáló járda építése Tekerőpatakon   

21.  Csíkszenttamás község Járda kialakítása 600 000  

22.  Csíkszenttamás község Állomás környékének korszerűsítése (kivilágítás/utas emelvény, idős/mozgáskorlátozott akadálymentesítés)    

23.  Csíkszentkirály község Járda építése a DJ123A jelzésű megyei, és az E578 jelzésű európai út mentén  680 000 

24.  Farkaslaka község Villamos és kommunikációs vezetékek földaláhelyezése  2 000 000 

25.  Madéfalva község Kerékpáros útvonalak kialakítása Madéfalva községben 1 67 2621 

26.  Gyergyósalamás község Járdaépítés 760 000 

27.  Galócás község Zöldövezetek, járdák, sétányok kialakítása Galócás községben 2 181 913 

28.  Felsőboldogfalva község Járdaépítés 1 300 000 

29.  Korond község Járdaépítés Korond községben 850 000 
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30.  Csíkpálfalva község Villamos és kommunikációs vezetékek földaláhelyezése  4 600 000 

31.  Gyergyószentmiklós municípium  Egységes kataszteri nyilvántartás Gyergyószentmiklós municípiumban 148 307 

32.  Csíkcsicsó község Kápolna építése Piricske zónában 300 000 

33.  Kányád község Ravatalozó ház építése  190 857 

34.  Csíkrákos község Járda építése a fő út mentén    

35.  Csíkdánfalva község 
A polgármesteri hivatal és kultúrház közötti övezet rendezése (aszfaltozás, zöldövezetek kijelölése, utcai 
bútorzat és szemetesek elhelyezése) 

  

36.  Csíkdánfalva község Virágágyasok kialakítása a köztereken    

37.  Csíkcsicsó község Kerékpáros utak    

38.  Csíkcsicsó község Repülőtér fejlesztése    

39.  Csíkcsicsó község Járdák, parkok és közterek kialakítása    

40.  Csíkkozmás község Járdák felújítása Csíkkozmáson és Lázárfalván    

41.  Csíkszentlélek község Temető fejlesztése    

42.  Gyimesközéplok község Kis vízi erőmű építése a Jávárdi patakán    

43.  Gyimesfelsőlok község Központ elrendezése    

44.  Csíkszentmihály község Piac és a közterek elrendezése    

45.  Csíkpálfalva község Csomortáni park kialakítása    

46.  Csíkszenttamás község A kis vízi erőmű fejlesztési terv megvalósíthatósági tanulmányának aktualizálása    

47.  Gyergyószárhegy község  Járda kialakítása Gyergyószárhegyen, az E578 jelzésű európai út mentén  830 000 lei 

48.  Gyergyóalfalu község  A Gyergyóalfalu községbeli „Régi emeletes” ház felújítása  3 752 126 lei 

49.  Oklánd község Ravatalozóház építése Oklándon  80 000 

50.  Oklánd község Ravatalozóház építése Homoródújfaluban  80 000 

51.  Székelyudvarhely municípium Köztérrendezés és Román Viktor szobrász La CHAR alkotásának elhelyezése   

52.  Székelyudvarhely municípium Nyírő József emlékház felújítása   

#3 - Megyei közintézményeket célzó hő energetikai fejlesztési tervek 

Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

1.  Balánbánya város Bútorzat és más leltári tárgy beszerzése    

2.  Szentábrahám község A községi középületek felújítása, korszerűsítése, bővítése és felszerelése    

3.  Balánbánya város Polgármesteri hivatal épületének felújítása   

4.  Gyergyótölgyes község Polgármesteri hivatal épületének felújítása   

5.  Székelyudvarhely municípium Polgármesteri hivatal épületének felújítása 37 528 990 

6.  Borszék város A 7 forrás sugárúton található épületek földszinti helyiségeinek kereskedelmi célú felújítása   

7.  Gyergyóditró község A községi középületek felújítása, korszerűsítése, bővítése és felszerelése    

8.  Galócás község Polgármesteri hivatal épületének felújítása, bővítése és manzárd kialakítása  400 000  

9.  Máréfalva község Középületek felújítása és konzerválása    
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10.  Máréfalva község Közszolgáltatási építmények építése és korszerűsítése    

11.  Gyergyószentmiklós municípium  A polgármesteri hivatal székhelye régi kórház részének felújítása és manzárd kialakítása  8 250 410 

12.  Gyergyószentmiklós municípium A municípiumi kórház számítógépes tomográffal (CT) való felszerelése   

13.  Korond község Középületek fűtését biztosító biomassza alapú központ (kultúrház, sportcsarnok, iskolaközpont) 400 000 

14.  Madéfalva község Madéfalva község vagyonába tartozó épületek fűtését szolgáló hő központ építése  1 110 326 

15.  Fenyéd község Új polgármesteri hivatal építése  1 400 000 

16.  Kányád község Kányád község polgármesteri hivatala székhelyének felújítása  300 000 

17.  Székelyderzs község Polgármesteri hivatal felújítása  1 845 994 

18.  Csíkrákos község  Göröcsfalvai szövetkezeti épület felújítása közösségi tevékenységekre    

19.  Csíkpálfalva község Istálló átalakítása konferenciaközponttá   

20.  Kápolnásfalu község Új polgármesteri hivatal építése Kápolnásfalu községben   

21.  Gyergyócsomafalva község Polgármesteri hivatal székhelyének felújítása és korszerűsítése   

22.  Lövéte község Központi közterek felújítása Lövéte községben  

23.  Lövéte község Lövéte község polgármesteri hivatalának felújítása   

#4 - Lakások hőszigetelését célzó megyei fejlesztési tervek  

Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

1.  Balánbánya város Balánbányai tömbházlakások alagsorának járattisztítása   

2.  Balánbánya város Tömbházlakások hőszigetelése    

3.  Csíkszentlélek község Lakásalap felújítása    

4.  Maroshévíz municípium Tömbházlakások energetikai rehabilitációja a városban, az energetikai erőforrások megtakarítása céljából  5 000 000 

5.  Gyergyótölgyes község Tömbházlakások energetikai rehabilitációja    

6.  Székelyudvarhely municípium Tömbházlakások hőszigetelése  15 000 000  

7.  Borszék város A hagyományos lakásalap felújítása    

8.  Borszék város Borszék központjában található 201 lakrész energetikai hatékonysága növelését célzó fejlesztési terv   

9.  Galócás község Tömbházlakások energetikai rehabilitációja  4 000 000  

10.  Gyergyósalamás község Tömbházlakások rehabilitációja Gyergyósalamás községben   

11.  Gyergyószentmiklós municípium  Hő energetikai rehabilitációs munkálatok a Virág negyedi 46-os számú tömbháznál  1 467 768 

12.  Gyergyószentmiklós municípium  Hő energetikai rehabilitációs munkálatok a Virág negyedi 51-es számú tömbháznál 1 693 275 

13.  Gyergyószentmiklós municípium  Hő energetikai rehabilitációs munkálatok  17 531 200 

14.  Balánbánya város Tömbházlakások hőszigetelése  10 500 000 

15.  Csíkszereda municípium Tömbházlakások energetikai rehabilitációja  

16.  Csíkszereda municípium Csíkszeredai közintézmények energetikai rehabilitációja   

17.  Borszék város 10 tömbház energetikai rehabilitációja  3 370 750 

18.  Balánbánya város 22 tömbház energetikai rehabilitációja 16 659 360 

19.  Székelykeresztúr város 14 tömbház energetikai rehabilitációja 
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20.  Tusnádfürdő város Tömbházlakások energetikai rehabilitációja   

 

3.3. Prioritás - Közszolgálatok fejlesztése és korszerűsítése  

3.3.1 tengely - Az egészségügyi infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése és korszerűsítése  

#1 - Az egészségügyi infrastruktúra korszerűsítését célzó megyei szintű fejlesztési tervek  

Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

1.  Balánbánya város Balánbánya Helyi tanácsa ügykezelésében lévő rendelő helyiségeinek felújítása    

2.  Szentábrahám község 
Az egészségügyi infrastruktúra bővítése, fejlesztése, korszerűsítése és felszerelése (az egészségügyi pontok 
felújítása, korszerűsítése és felszerelése, orvosi és fogorvosi rendelők kialakítása, egészségügyi és integrált 
beavatkozási központ létesítése, helyi mentőszolgálat (sürgősségi egységek), szakorvosi szolgáltatások 

  

3.  Gyergyócsomafalva község Egészségügyi szolgáltató központ létesítése    

4.  Parajd község Szakorvosi szolgáltatások bővítése    

5.  Parajd község Orvosi rendelő felszereltségének javítása    

6.  Gyergyóvárhegy község Orvosi rendelő felújítása    

7.  Maroshévíz municípium Mezotermál források hasznosítása a kezelőbázisokon   

8.  Maroshévíz municípium Járó beteg rendelő korszerűsítése a Maroshévízi Municipíumi Kórházban    

9.  Gyergyótölgyes község Multifunkcionális egészségügyi központ és a hozzátartozó park felújítása    

10.  Székelyudvarhely municípium Járó beteg egységek felújítása napelemes hő- és meleg víz biztosításával  14 434 340  

11.  Székelyudvarhely municípium Meleg víz napelemes előállítása a municípiumi kórházban  1 449 000  

12.  Borszék város Kezelőbázis létesítése    

13.  Borszék város Alternatív gyógymódközpont    

14.  Borszék város Mentőállomás felújítását és felszerelését támogató fejlesztési terv    

15.  Csíkkarcfalva község Szakorvosi rendelők kialakítása    

16.  Gyergyóditró község 
Az egészségügyi infrastruktúra bővítése, fejlesztése, korszerűsítése és felszerelése (az egészségügyi pontok 
felújítása, korszerűsítése és felszerelése, orvosi és fogorvosi rendelők kialakítása, egészségügyi és integrált 
beavatkozási központ létesítése, helyi mentőszolgálat (sürgősségi egységek), szakorvosi szolgáltatások 

  

17.  Galócás község Orvosi rendelő felújítása és felszerelése  1 000 000  

18.  Farkaslaka község 
Az egészségügyi infrastruktúra bővítése, fejlesztése, korszerűsítése és felszerelése (a járó beteg szakrendelők 
építése, egészségügyi és integrált beavatkozási központ létesítése, sürgősségi egységek, egészségügyi 
hálózat fejlesztése, bővítése és felszerelése) 

  

19.  Parajd község Orvosi laboratórium létesítése    

20.  Gyergyósalamás község Gyergyósalamási egészségügyi infrastruktúra korszerűsítése és felszerelése    

21.  Gyergyóújfalu község Gyergyóújfalusi orvosi és fogorvosi rendelők korszerűsítése és felszerelése    
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22.  Csíkszenttamás község Reumatológiai, rehabilitációs és kineoterápia központ létesítése    

23.  Kászonaltíz község Állandó felügyelet és egészségügyi központ Kászonimpérben   

24.  Csíkcsicsó község Orvosi rendelő mellékhelyiségének felújítása és bejárati ajtó cseréje  62 000 

25.  Gyergyósalamás község Egészségügyi központ létesítése  260 000 

26.  Székelykeresztúr város A városi kórház műemlék épületének felújítása (B kategóriájú műemlék) 
 

27.  Csíkszentmihály község Az egészségügyi ház korszerűsítése, gyermekorvosi részleg létesítése    

28.  Kászonaltíz község Egészségügyi központ felújítása    

29.  Tusnádfürdő város A polgármesteri hivatal régi épületének átalakítása multifunkcionális egészségügyi központtá  

#2 - Az egészségügyi szolgáltatások felújítását célzó megyei szintű fejlesztési tervek  

Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

1 Borszék város Állandó jellegű orvosi szolgáltatások támogatási terve   

2 Gyergyóditró község Beteg-, fogyatékos és szegénységben élők gondozói szolgáltatások és egészségügyi szolgáltatások fejlesztése    

3 Farkaslaka község Szakorvosi szolgáltatások bővítése    

4 Farkaslaka község Beteg-, fogyatékos és szegénységben élők gondozói szolgáltatások és egészségügyi szolgáltatások fejlesztése   

5 Parajd község 
Egészségügyi állapot felmérés a lakosságkörébe az egészségügyi szolgáltatások menedzsmenttervének 
kidolgozása céljából  

  

#3 - Egészségügyi oktatási programok fejlesztési terve, valamint a szakirányú humánerőforrás képzése  

Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

1 Szentábrahám község Lakossági oktató programok az egészséges életmódról    

2 Parajd község Egészségügyi népszerűsítő helyi program   

3 Farkaslaka község Lakossági oktató programok az egészséges életmódról    

3.3.2 tengely - Az oktatási infrastuktúra fejlesztése és korszerűsítése, munkaerőpiaci megfelelősség kialakítása  

#1 - Az oktatási infrastruktúra fejlesztését és korszerűsítését célzó megyei szintű fejlesztési tervek  

Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

1.  Szentábrahám község Az oktatási infrastruktúra bővítése, felújítása, korszerűsítése és felszerelése    

2.  Balánbánya város 
Kiséleti after-school központ (20 hely) létesítése helyi kedvezményezetteknek, a helyi civil szervezetekkel 
való együttműködésben  

  

3.  Gyergyócsomafalva község Napközi felújítása és bölcsőde létesítése Gyergyócsomafalva községben   

4.  Gyergyócsomafalva község Óvoda építése Gyergyócsomafalva községben   

5.  Parajd község Az iskolai laboratóriumok és szaktermek felszerelése    

6.  Parajd község After school típusú szolgáltatások bővítése    

7.  Maroshévíz municípium O.C. Tăslăuanu Elméleti Líceum felújítása    

8.  Maroshévíz municípium Bölcsőde létesítésére irányuló kezdeményezések    

9.  Maroshévíz municípium Napközi létesítésére irányuló kezdeményezések   
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10.  Gyergyótölgyes község I-IV-VI osztályú iskolák felújítása  477 455  

11.  Gyergyótölgyes község Díszterem építése   

12.  Gyergyótölgyes község Iskolák és napközik bútorzattal való felszerelése    

13.  Gyergyótölgyes község Napközi létesítése    

14.  Gyergyótölgyes község Régi iskola felújítása    

15.  Gyergyóvasláb község Bölcsőde kialakítása és felszerelése Gyergyóvaslábon   

16.  Zetelaka község Bölcsőde és napközi építése Zetelaka faluban  2 000 000  

17.  Balánbánya város Szentjánosbogár napközi felújítása (tető, hőszigetelés, belső felújítás)   

18.  Balánbánya város Havasi Gyopár napközi felújítása (tető, hőszigetelés, belső felújítás)   

19.  Balánbánya város Geo Bogza Általános Iskola belső felújítása    

20.  Galócás község Galócási napközi felújítása, hő központ építése  1 000 000  

21.  Gyergyóvárhegy község Helyi oktatási intézmények felújítása (Miron Cristea Líceum)   

22.  Gyergyóvárhegy község After-school program szervezése a Miron Cristea Líceumban    

23.  Gyergyóvasláb község Teodor Chindea Általános Iskola megerősítése, korszerűsítése, bővítése és felszerelése     

24.  Fenyéd község Napközi építése  2 400 000  

25.  Korond község Napközi építése Korond községben 4 486 452 

26.  Székelyudvarhely municípium A Székelyudvarhelyi Tamási Áron Elméleti Líceum felújítása, korszerűsítése és felszerelése  17 969 000  

27.  Székelyudvarhely municípium Kipi-Kopi Napközi megépítése 6 484 000  

28.  Bélbor község Bélbor község oktatási intézményei videó-felügyeleti rendszerekkel való ellátása    

29.  Bélbor község A Bélbor Inkluzív Iskolaközpont felújítása és felszerelése   

30.  Bélbor község After-school program utáni ellátó központ építése Bélbor község területén 1 000 000  

31.  Csíkkarcfalva község Oktatási infrastruktúra fejlesztése és korszerűsítése    

32.  Gyergyóditró község Oktatási infrastruktúra bővítése, felújítása korszerűsítése és felszerelése    

33.  Galócás község A Galócás községbeli Dumitru Gafton Általános Iskola belsejének függőleges rendszerezése  800 000 

34.  Farkaslaka község Az oktatási rendszer épületeinek felújítása és felszerelése    

35.  Farkaslaka község Oktatási infrastruktúra bővítése (bölcsőde, napközi, szakiskola fejlesztése)    

36.  Farkaslaka község Könyvtárak létesítése    

37.  Parajd község Iskolák és óvodák épületeinek felújítása    

38.  Gyergyósalamás község Óvoda építése az öregotthonnak helyet adó épületben    

39.  Gyergyósalamás község Gyergyósalamás községbeli iskolák épületeinek felújítása, korszerűsítése és felszerelése    

40.  Gyergyósalamás község Helyi könyvtár és a jelenlegi épületének bővítése, a könyvtár multifunkcionális szerepének megerősítése    

41.  Csíkszenttamás község Iskolák számítástechnikai laboratóriummal való felszerelése    

42.  Kászonaltíz község Óvodák létesítése a falvakban    

43.  Kászonaltíz község Napközi létesítése Kászonaltízben    

44.  Kászonaltíz község After-school program Kászonaltízben    
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45.  Kászonaltíz község Helyi innováció - Iskolai Curriculum    

46.  Kászonaltíz község Iskolák korszerűsítése    

47.  Kászonaltíz község Népiskola felnőtteknek (vállalkozás, mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, öko-termelés, társadalmi inklúzió)   

48.  Gyergyószentmiklós municípium  
Salamon Ernő Elméleti Líceum korszerűsítése (A B-szárny megerősítése és bővítése, a C-szárny lebontása és 
újraépítése) 

3 505 740 

49.  Gyergyószentmiklós municípium  Pitypang óvoda felújítása Gyergyószentmiklós municípiumban  1 314 840 

50.  Gyergyószentmiklós municípium  Napközi 4 505 610 

51.  Balánbánya város Oktatási intézmények épületeinek felújítása és felszerelése  16 000 000 

52.  Csíkszereda municípium Óvodai és bölcsődei intézmények korszerűsítése és bővítése   

53.  Csíkszereda municípium Napközi építése   

54.  Csíkszereda municípium Új épületek építése a “Kós Károly” Építőipari Szakiskolánál  22 200 000 

55.  Csíkszereda municípium Tudor negyedi József Attila Általános Iskola épületének hőszigetelése   

56.  Csíkcsicsó község Óvodai mellékhelyiség felújítása  44 300 

57.  Gyergyósalamás község Iskolák felújítása  500 000 

58.  Galócás község ,,Dumitru Gafton” Általános Iskola belsejének függőleges szisztematizálása 243 000 

59.  Galócás község 
Tetőszerkezet biztosítása és a tetőfedés cseréje a “Dumitru Gafton” Általános Iskolában, Galócás község, 
Hargita Megye  

322 307 

60.  Zetelaka község Dr. Boros Fortunát Elméleti Líceum épületének felújítása, bővítése és korszerűsítése  160 000 

61.  Csíkszentkirály község Csíkszentkirályi „Vitos Mózes” Általános Iskola felújítása  1 545 725 

62.  Bögöz község Elemi iskola építése Agyagfalván  600000 

63.  Csíkmadaras község Elemi iskola építése  1 750 000 

64.  Csíkmadaras község Napközi bővítése  1 100 000 

65.  Farkaslaka község Községi napközi építése 600 000 

66.  Korond község Községi napközi építése 3 000 000 

67.  Korond község Általános iskola és napközi építése Atyhán  5 000 000 

68.  Korond község Korondi iskolaközpont felújítása  400 000 

69.  Csíkszentlélek község Községi napközi építése  740 000 

70.  Csíkszentkirály község Szakképző központ kialakítása  1 500 000 

71.  Csíkrákos község Helyi óvoda munkálatainak befejezése és bővítése    

72.  Csíkdánfalva község 
Oktatási infrastruktúra bővítése, posztliceumi lehetőségek biztosítása igényeknek megfelelően (gyakorlati 
oktatást szolgáló laboratóriumok építése, gyakorlati park kialakítása)  

  

73.  Csíkcsicsó község Játszótér az óvoda udvarán    

74.  Csíkkozmás község Iskolák felújítása, laboratóriumok és gyakorlóműhelyek felszereltségének bővítése   

75.  Gyimesfelsőlok község Óvodai felszerelések beszerzése    

76.  Gyimesfelsőlok község Nyíresaljai iskola tetőzetének cseréje    

77.  Kászonaltíz község After-school program létesítése    
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Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

78.  Csíkszentmárton Óvoda korszerűsítése    

79.  Csíkszentsimon község Óvoda létesítése    

80.  Csíkszentsimon község Iskola szigetelése és korszerűsítése    

81.  Csíkszentimre község After school program 5-10 éves gyerekeknek    

82.  Csíkmadaras község Kútfúrás a községi oktatási egységek fűtése céljából  3 115 000 

83.  Gyergyóalfalu község  Óvoda felújítása, bővítése és felszerelése Gyergyóalfalu községben 2 731 55 lei 

84.  Gyergyóalfalu község  „Sövér Elek” Iskola épületének felújítása Gyergyóalfalu községben 3 752 126 lei 

85.  Nagygalambfalva község Óvoda építése Nagygalambfalván   

86.  Nagygalambfalva község Nagygalambfalvi általános iskola felújítása  2 462 462 

87.  Oklánd község Káracsonfalvai óvoda felújítása  100 000 

88.  Gyergyóremete község Óvoda korszerűsítése és bölcsőde létesítése  2 068 571 

89.  Kápolnásfalu község Óvoda építése Kápolnásfalu községben   

90.  Tusnádfürdő város Oktatási infrastruktúra felszerelése az általános iskolában   

91.  Gyergyócsomafalva község Köllő Miklós I-IV osztályos iskola felújítása   

92.  Lövéte község Bölcsőde létesítése Lövéte községben  

93.  Székelyudvarhely municípium Baczkamadarasi Kis Gergely Református Elméleti Líceum korszerűsítése és felszerelése   

#2 - Oktatási programok fejlesztését célzó fejlesztési programok  

Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

1.  Balánbánya város 
Nyári iskola a vakációk alatt, legkevesebb 50 helyi gyermek számára, partnerségben helyi és térségi 
civilszervezetekkel  

 

2.  Gyergyócsomafalva község Helyi tudást alkalmazó modern pedagógiai programok bevezetése az I-IV osztályosok számára   

3.  Gyergyócsomafalva község Digitális oktatás és tanulás minden V-VIII. osztályban   

4.  Parajd község Életre való nevelés és társadalmi felelősségvállalás   

5.  Maroshévíz municípium Diákok érdeklődésének ösztönzése iskolai és iskolán kívüli programok iránt   

6.  Maroshévíz municípium Fiatalok ösztönzése Iskolai/Helyi közösség fejlődését célzó programokban való részvételre  

7.  Székelyudvarhely municípium Középtávú oktatásfejlesztési stratégia kidolgozása   

8.  Borszék város Új szakok bevezetése az iskolai csoportban   

9.  Székelykeresztúr város Pályaorientációs és továbbképző központ   

10.  Szentábrahám község Felnőttoktatási programok bővítése fiataloknak, munkanélkülieknek, hátrányos helyzetűeknek és romáknak   

11.  Csíkcsicsó község Oktatás fejlesztése   

12.  Gyergyóditró község 
Felnőttoktatási programok bővítése fiataloknak, munkanélkülieknek, hátrányos helyzetűeknek, romáknak, 
helyi vállalkozásoknak, valamint az iskolaelhagyást megakadályozó programok bővítése  

 

13.  Farkaslaka község Felnőttoktatási programok bővítése fiataloknak, munkanélkülieknek, hátrányos helyzetűeknek és romáknak   

14.  Parajd község Munkaerő piaci elvárásoknak megfelelő felnőttképzés  

15.  Máréfalva község Mezőgazdasági továbbképzési és állattenyésztési programok   
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3.3.3 tengely - Szociális szolgáltatások fejlesztése és korszerűsítése  

#1 - Szociális lakás beruházásokra vonatkozó fejlesztési tervek  

Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

1.  Szentábrahám község Szociális lakás és központ építése Szentábrahám község veszélyeztetett lakossága számára   

2.  Galócás község Szociális lakásépítés, felújítás  2 000 000  

3.  Gyergyótölgyes község 18 lakrészes szociális lakótömbház építése (10 darab 2 szobás lakás, 8 darab garzonlakás)   

4.  Székelyudvarhely municípium Szociális lakásépítés a Cserehát negyedben 4 875 000  

5.  Gyergyóditró község Szociális lakás és központ építése Gyergyóditró község veszélyeztetett lakossága számára   

6.  Farkaslaka község Szociális lakás és központ építése   

7.  Balánbánya város Szociális lakások létesítése 1 500 000 

8.  Szentegyháza város Szociális lakások építése  6 480 000 

#2 - A szociális infrastruktúrát érintő beruházási tervek  

Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

1.  Balánbánya város Családi erőszak áldozatait befogadó sürgősségi központ hő energetikai rehabilitációja    

2.  Gyergyótölgyes község Szociális étkezde létesítése    

3.  Gyergyótölgyes község Nappali központ létesítése idős személyeknek    

4.  Gyergyótölgyes község Öregotthon létesítése    

5.  Székelyudvarhely municípium Nappali központ létesítése  7 383 000  

6.  Csíkkozmás község Szociális infrastruktúra korszerűsítése (after-school, gondozó központ idős személyeknek, közkonyha)   

7.  Gyergyóditró község 
Szociális infrastruktúra fejlesztése lakhatási komponens nélkül (nappali központok létesítése, neurológiai 
ambuláns központ, fogyatékkal élő gyerekek nappali foglalkoztató központja, tanácsadói szolgáltatások, 
otthoni gondozási rendszer fejlesztése) 

  

8.  Farkaslaka község 
Szociális infrastruktúra fejlesztése lakhatási komponens nélkül (nappali központok létesítése, neurológiai 
ambuláns központ, fogyatékkal élő gyerekek nappali foglalkoztató központja, tanácsadói szolgáltatások) 

  

9.  Parajd község Multifunkcionális központ létesítése idős személyek számára    

10.  Gyergyósalamás község Öregotthon építése    

11.  Csíkszenttamás község Térségi gondozó központ létesítése idős személyek számára    

12.  Csíkszenttamás község Öregotthon építése   

13.  Kászonaltíz község Szociális és egészségügyi intézmény Kászonaltízben    

14.  Székelyudvarhely municípium Multifunkcionális szociális központ építése  1 791 840 

15.  Székelyudvarhely municípium Nagyszülők háza - Idős személyek szociális központja - egy meglévő épület átalakítása révén  3 500 000 

16.  Csíkszereda municípium Bölcsőde építése a Kalász negyedben 3 000 000 

17.  Csíkszentkirály község Nappali központ építése gyereknek  650 000 

18.  Csíkszentkirály község Nappali központ építése idős személyeknek 700 000 

19.  Siménfalva község Öregotthon létesítése  600 000 

20.  Homoródalmás község Öregotthon létesítése 2 300 000 
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Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

21.  Tusnád község Szociális központ építése    

22.  Gyergyóremete község Öregotthon létesítése 5 000 000 

#3 - A szociális ellátás minőségének javítását célzó fejlesztési tervek  

Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

1.  Szentábrahám község 
Szociális infrastruktúra fejlesztése lakhatási komponens nélkül (nappali központok létesítése, neurológiai 
ambuláns központ, fogyatékkal élő gyerekek nappali foglalkoztató központja, tanácsadói szolgáltatások, 
otthoni gondozási rendszer fejlesztése) 

 

2.  Szentábrahám község 
Szociális és egészségügyi szolgáltatások fejlesztése, betegápolás, fogyatékkal élő személyek, szegénységben elő 
személyek számára  

 

3.  Parajd község Szociális szolgáltatások mennyiségének és minőségének növelése   

4.  Bélbor község Bélbor községbeli elhelyező központ felújítása és felszerelése   

5.  Bélbor község Szociális és egészségügyi szolgáltatásokat biztosító csapat létesítése és felszerelése Bélbor községben   

6.  Parajd község A községben biztosított szociális szolgáltatások mennyiségének és minőségének növelése   

7.  Parajd község Szociális ellátásban dolgozó humán erőforrás szakmai képzése   

#4 - A veszélyeztetett csoportok és hátrányos helyzetű közösségek szociális inklúzióját célzó fejlesztése tervek  

Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

1.  Csíkszereda municípium Idős személyek Nemzetközi Napja   

2.  Parajd község 
Iskolázottság fontosságának népszerűsítése az iskolaelhagyás szempontjából magas kockázatot jelentő 
lakosság körében  

 

3.  Szentábrahám község Hátrányos helyzetű személyek integrálása (integrálási programok kifejlesztése)  

4.  Parajd község Veszélyeztetett csoportok bevonása a szociális gazdaságba   

5.  Maroshévíz municípium Romák társadalmi inklúzióját célzó fejlesztési terv   

6.  Maroshévíz municípium Fiatalok részvételének ösztönzése a közösségfejlesztésben   

7.  Székelyudvarhely municípium 
A marginalizálódott városi részek integrálása, és a szegénységben elő közösségek számának csökkentése a 
Közösség Által Vezérelt Fejlesztés révén (CLLD)  

12 000 000 

8.  Borszék város A Kultúrház keretében működő nyugdíjas klub támogatási terve   

9.  Székelykeresztúr város Szociális gazdasági egység létesítése   

10.  Gyergyóditró község Hátrányos helyzetű személyek integrálása (integrálási programok kifejlesztése)  

11.  Galócás község Diszkrimináció visszaszorítása és a női alkalmazottak számának növelése vidéken  1 000 000 

12.  Galócás község Gyerek mezőgazdaságban való foglalkoztatásának visszaszorítása és megelőzése   

13.  Farkaslaka község Veszélyeztetett személyek integrálásának népszerűsítése   

14.  Parajd község Önkétntesként az oktatásért! - szociálisan hátrányos helyzetű gyerekeket célzó fejlesztési terv   

15.  Parajd község 
Tanulni akarok! - Iskolázottság fontosságának népszerűsítése az iskolaelhagyás szempontjából magas 
kockázatot jelentő lakosság körében 
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3.3.4 tengely - közbiztonsági szolgáltások fejlesztése  

#1 - Közvilágítás hatékonyságát célzó fejlesztési tervek Hargita megyei településeken  

Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

1.  Gyergyócsomafalva község Közvilágítás   

2.  Gyergyóvárhegy község Közvilágítás és utcai felügyelet korszerűsítése    

3.  Borszék város Borszék jelképét képező kőhíd műépítészeti megvilágítását célzó fejlesztési terv    

4.  Gyergyóditró község Közvilágítási és villamos hálózat fejlesztése és bővítése    

5.  Gyergyósalamás község Közvilágítási rendszer fejlesztése és korszerűsítése    

6.  Máréfalva község Műemlékként nyilvántartott székely kapuk éjszakai megvilágítása    

7.  Gyergyószentmiklós municípium  Közvilágítás korszerűsítése  5 417 140 

8.  Farkaslaka község Közvilágítási rendszer korszerűsítése és kibővítése  2 000 000 

9.  Csíkszereda municípium Közvilágítási rendszer javítása  
 

10.  Csíkszentkirály község Közvilágítás felújítása  50 000 

11.  Csíkrákos község Közvilágítás kibővítése    

12.  Gyimesfelsőlok község Közvilágítás kibővítése    

13.  Csíkszentmihály község Közvilágítás kibővítése (villamos hálózat Ajnád és Lóvész között)   

14.  Gyergyóalfalu község  Közvilágítás felújítása Gyergyóalfalu és  Borzont falvakban 750 000 lei 

15.  Tusnádfürdő város Közvilágítási rendszer felújítása és korszerűsítése   

#2 - Hargita megyei települések közterületeinek közbiztonságát célzó videó megfigyelő rendszerek telepítésére vonatkozó fejlesztési tervek  

Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

1.  Balánbánya város Biztonsági megfigyelési és riasztórendszerek telepítése a balánbányai közintézményeknél   

2.  Gyergyótölgyes község Községi video megfigyelési rendszer telepítése    

3.  Borszék város 
Biztonsági felszerelések vásárlása és telepítése a közbiztonság növelése és a bűnözés csökkentése céljából 
(video megfigyelési rendszerek, stb.) 

  

4.  Csíkcsicsó község Létesítmények, értékek és személyek védelme    

5.  Gyergyószentmiklós municípium  Video megfigyelési rendszer telepítése a város egész területén  1 533 980 

6.  Csíkszereda municípium Video megfigyelési rendszer Csíkszereda municípium közterein 1 350 000 

7.  Csíkszépvíz község Közbiztonság fejlesztése, megfigyelő kamerák, helyi rendőrség    

8.  Csíkszentmihály község Közbiztonság fejlesztése - megfigyelő kamerák    

9.  Gyergyócsomafalva község Video- wifi megfigyelési rendszer telepítése Gyergyócsomafalva községben  

#3 - a Közbiztonsági szolgáltatások javítását célzó fejlesztési tervek  

Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

1.  Gyergyótölgyes község Gépezetvásárlás sürgősségi beavatkozásokhoz   

2.  Galócás község A sürgősségi önkéntes beavatkozó csoport épületének felújítása és specifikus felszerelése  2 000 000 

3.  Bélbor község A sürgősségi önkéntes beavatkozó csoport specifikus felszerelése a beavatkozások hatékonyságának 500 000 
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Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

növelése céljából  

4.  Gyergyószentmiklós municípium  Sürgősségi Esetek Közszolgálatának felszerelése  219 140 

5.  Zetelaka község  Multifunkcionális központ sürgősségi esetekre  540 000 

6.  Szentegyháza város Sürgősségi beavatkozási kapacitás növelése  1 350 000 

7.  Csíkcsicsó község Tűzoltó-autó vásárlása  65 000 

8.  Csíkmadaras község Polgárvédelmi és beavatkozási központ építése  1 310 000 

9.  Farkaslaka község Önkéntes tűzoltók felszerelése  350 000 

10.  Csíkrákos község Önkéntes tűzoltók ruházatának biztosítása    

11.  Csíkkozmás község Tűzoltói infrastruktúra fejlesztése    

12.  Csíkkozmás község Beavatkozási bázisok felszerelése    

13.  Csíkszentmihály község Ajnádi tűzoltók felszerelése (tűzoltóautó és felszerelés)    

14.  Kászonaltíz község 4x4 Quad vásárlása a tűzoltóknak    

15.  Csíkszenttamás község Tűzoltók felszerelése: tűzoltásra felkészített 4x4-es Quad vásárlása   

16.  Gyergyócsomafalva község Önkéntes tűzoltó állomás létesítése Gyergyócsomafalva községben  

 

3.4. Prioritás - Környezetvédelem és a megújuló energiaforrások hasznosítása  

3.4.1 tengely - Környezetmegóvás és a szennyezési kockázatok csökkentési  

#1 - Környezetvédelmi infrastruktúrát érintő fejlesztési tervek  

Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

1.  Maroshévíz municípium Térelválasztó és védő növényzet elrendezése    

2.  Székelyudvarhely municípium Energetikai audit kidolgozása  100 000  

3.  Borszék város Biodiverzítás tájékoztató hirdetőtáblák    

4.  Csíkcsicsó község Környezetvédelmi intézkedések    

5.  Parajd község Környezeti minőséget ellenőrző rendszer bevezetése  
 

6.  Csíkszereda municípium A hargitafürdői kaolinbánya zagytározóinak megerősítése  35 000 000 

#2 - Természeti kockázatok megelőzését szolgáltató infrastruktúrát érintő fejlesztési tervek  

Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

1.  Csíkszentlélek község Mezőgazdasági területek degradálását megakadályozó munkálatok    

2.  Szentábrahám község Árvízvédelmi rendszer fejlesztése    

3.  Balánbánya város Kovácsok pataka utcai árvízvédelmi munkálatok    

4.  Balánbánya város Virág utcai árvízvédelmi munkálatok   

5.  Gyergyótölgyes község Vöröskő patak rendezése    

6.  Gyergyóditró község Árvízvédelmi rendszer fejlesztése    
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Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

7.  Parajd község Árvízvédelmi programok   

8.  Kászonaltíz község Árvízvédelmi beavatkozások    

9.  Balánbánya város Olt folyó és mellékvizei árvédelme  1 000 000 

10.  Gyergyóremete község Esővizek elvezetése bel- és külterületeken  13 170 000 

11.  Csíkszereda municípium Árvízvédelmi beavatkozások  

12.  Székelykeresztúr város 
Nagyküküllő folyó medrének rendezése a partszakasz eróziójának megakadályozása és kis Vizi erőmű 
telepítése céljából 

 

13.  Kászonaltíz község Patakpart és támfalak megerősítése    

14.  Gyergyóremete község Támfal kialakítása a községközpontban  4 000 000  

#3 - Természeti örökség védelmét és hasznosítását célzó fejlesztési tervek  

Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

1.  Bélbor község Bélbor község területén található természetvédelmi területek hasznosítása    

2.  Gyergyóremete község  Természetvédelmi övezetek ökológiai újjáépítése  33 583 000 

3.  Gyergyószentmiklós municípium  
Gyilkos-tó természetvédelmi övezet megőrzése, a Gyilkos-tó bedugulásának megakadályozása révén - 
Gyilkos-tó üdülőhely  

19 722 600 

4.  Borszék város 
Maroshévíz - Kerekszék - Borszék Natura 2000 övezet rendezési terve, védelmi övezetek és védett növények 
azonosítása és feljegyzése  

 

#4 - Környezetvédelmi programok megavalósítását támogató fejlesztési tervek  

Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

1.  Balánbánya város Környezeti tehermentesítés program megvalósítása tavasszal és ősszel a helyi civilszervezetekkel   

2.  Balánbánya város 
Országos hatású rendezvény szervezése / hegyi környezetvédelmi szabadegyetem szervezése a helyi 
civilszervezetekkel, hegyi mentőkkel és más partnerekkel együttműködésben  

 

3.  Bélbor község Környezetvédelmi tájékoztató és nevelő programok   

4.  Gyergyóditró község Környezetvédelmi és egészséges életmódra vonatkozó tájékoztató és nevelő programok   

5.  Székelyudvarhely municípium Tápanyag-szennyezés integrált ellenőrzése  1 604 769 

3.4.2 tengely - Hatékony hulladékgazdálkodás  

#1 - A hulladékgazdálkodást támogató fejlesztési tervek  

Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

1.  Maroshévíz municípium Integrált hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítása   

2.  Gyergyótölgyes község Szelektív hulladékgyűjtő és hulladék újrahasznosítási rendszer megszervezése   

3.  Szentábrahám község Integrált hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítása   

4.  Balánbánya város Hulladéktárolók újrarendezése   

5.  Balánbánya város Szeméttelep környezetvédelmi tehermentesítése és bezárása   

6.  Borszék város Integrált hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítása Borszéken  
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Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

7.  Gyergyóditró község Integrált hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítása   

8.  Farkaslaka község Integrált hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítása   

9.  Máréfalva község Köztisztasági szolgálat korszerűsítése   

10.  Máréfalva község Utcai szemétgyűjtők kihelyezése a község területén  

11.  Máréfalva község Háztartási hulladék szelektív gyűjtőpontjainak létrehozása   

12.  Balánbánya város Hulladéktároló kialakítása  500 000 

3.4.3 tengely - alternatív energiaforrások hasznosítása  

#1 - Alternatív energiaforrások használatának népszerűsítését célzó fejlesztési tervek  

Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

1.  Szentábrahám község Megújuló energiaforrások használatának azonosítása (fotovoltaikus park létesítése, biomassza gyártás stb.)    

2.  Maroshévíz municípium 
Hő rendszer hatékonyságának növelése a geo termál-források hasznosítása révén lakások és más épületek 
esetében 

  

3.  Maroshévíz municípium Környezetkímélő közvilágítási rendszer telepítése az energiafogyasztás csökkentése céljából  10 000 000 

4.  Gyergyótölgyes község Közvilágítási rendszer fejlesztése és a közvilágítási rendszer energiahatékonyságának növelése    

5.  Balánbánya város Közvilágítási rendszer felújítása és rendszer energiahatékonyságának növelése   

6.  Balánbánya város 

Középületek fűtési gépezeteinek cseréje megújuló energiaforrásokat használó gépezetekre vagy korszerűsítése 
(Hő pompa vagy más alternatív energiaforrások telepítése a Geo Bogza Általános Iskolánál, az 1-es számú 
Általános Iskolánál, a Liviu Rebreanu Iskolacsoportnál, óvodák, napközik, polgármesteri hivatal, sportcsarnok, 
kultúrház) az energiahatékonyság növelése céljából 

  

7.  Gyergyócsomafalva község Napelemek telepítése a délirányú tetőzettel rendelkező középületekre    

8.  Székelyudvarhely municípium Közvilágítási rendszer energiahatékonyságának növelése 1 400 000  

9.  Székelyudvarhely municípium Megújuló energiaforrások használata hő központok esetében  2 600 000  

10.  Borszék város Borszék Város energiapotenciáljank felértékelésére irányuló tanulmány elkészítése    

11.  Borszék város 
Megújuló energiaforrások hasznosítása és a szükséges helyszínek azonosítása, az általános városrendezési 
tervnek megfelelően  

  

12.  Borszék város A régi bánya termálvízforrásinak felderítése              

13.  Borszék város Közvilágítási rendszer korszerűsítése és megújuló energiaforrások használata    

14.  Bélbor község Közvilágítási rendszer felújítása és korszerűsítése (napelemes lámpák)   

15.  Csíkkarcfalva község Megújuló energiaforrások használatának népszerűsítése és az ilyen jellegű beruházások támogatása    

16.  Gyergyóditró község 
A megújuló energia felhasználási lehetőségeinek bővítése, megújuló energia területén történő beruházások 
növelése (szél-, nap-, vízenergia és biomassza) 

  

17.  Farkaslaka község A megújuló energia felhasználási lehetőségeinek bővítése   

18.  Csíkmadaras község A közvilágítási rendszer kibővítése megújuló energiaforrások használata révén    

19.  Parajd község Elektromos energia biztosítása fotovoltaikus elemekkel a közvilágítás számára    

20.  Parajd község Közintézmények napelemekkel való felszerelése    
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Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

21.  Csíkcsicsó község Szélturbinás megújuló energia előállítása    

22.  Csíkcsicsó község Megújuló energiával működő közvilágítás megvalósítása    

23.  Csíkkarcfalva község Megújuló energia használata a sportbázisnál (fűtés, víz)    

24.  Csíkszentimre község 
Közintézmények megújuló energiával való ellátása, napelemek fizikai személyeknek, iskoláknak, panzióknak, 
büdösfürdői létesítmény befejezése  

  

25.  Csíkszentkirály község Megújuló energiaforrások használata a Borsáros népi fürdőnél  355 794 

#2 - A kevésbé elterjed megújuló energiaforrások hasznosítását célzó fejlesztési tervek (biomassza) 

Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

1.  Csíkmadaras község Melegház fűtésére alkalmas hőenergia és villamos energia előállítása biomasszából    

2.  Zetelaka község Biomassza alapú hő központ Zetelaka községben 1 142 000 

3.  Korond község Biomassza alapú hő központ közintézmények fűtésének biztosítására (kultúrház, sportterem, iskolaközpont) 400 000 

4.  Székelyudvarhely municípium Biomassza alapú hó központ  97 104 000 

5.  Gyergyóremete község Alternatív energia - Fotovoltaikus és/vagy biomassza alapú központ  8 780 000 

6.  Csíkszereda municípium Biomassza alapú hő központ az oktatási intézmények kiszolgálására  20 000 000 

7.  Csíkszereda municípium Biomassza alapú hó központ   

#3 - Vidéki és városi lakóházak, közintézmények energiahatékonyságának növelését és a közvilágítás fejlesztését célzó tervek  

Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

1.  Szentábrahám község Helyi infrastruktúra energiahatékonyságának növelése (beleértve középülteket és lakásokat)  

2.  Maroshévíz municípium Közintézmények hőenergiai rehabilitációja az energiaforrásokkal való takarékosság céljából   

3.  Gyergyóditró község Helyi infrastruktúra energiahatékonyságának növelése (beleértve középülteket és lakásokat)  

4.  Farkaslaka község 
A községi középületek felújítása, korszerűsítése és felszerelése (beleértve a középületek és köztulajdonban 
lévő lakások hőenergiai hatékonyságának növelése) 

 

5.  Parajd község Középületeke energetikai hatékonyságának növelése  

6.  Balánbánya város Köztulajdonban lévő épületeke felújítása és hőszigetelése 12 600 000 

7.  Kászonaltíz község Közvilágítás, energiahatékonyság   

8.  Balánbánya város Az utcai közvilágítási rendszer feljavítása és hatékonyságának növelése  5 000 000 

9.  Csíkpálfalva község Utcai közvilágítás kiterjesztése és megújuló energiaforrásokra való csatlakoztatása  

10.  Csíkszentsimon község Középületek és közvilágítás korszerűsítése, napelemek telepítése   

 

3.5. Prioritás: A kulturális és szabadidős infrastruktúra fejlesztése  

3.5.1 Tengely - A megyei kulturális örökség megőrzése, védelem és fejlesztése  

#1 - A megyei kulturális örökség megőrzését, védelmét és fejlesztését célzó fejlesztési tervek:  

Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

1.  Zetelaka község HR-II-m-B-12978 vízimalom restaurációja 2 002 500 
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Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

2.  Szentábrahám község Turisztikai célpontok és műemlékek restaurálása, megerősítése, megőrzése, népszerűsítése és felszerelése    

3.  Galócás község Műemlékek restaurálása  2 000 000  

4.  Székelyudvarhely municípium Székely Támadt vár restaurációja (történelmi műemlék) 7 182 020  

5.  Borszék város Kulturális értékű célpontok felleltározása és osztályozása    

6.  Borszék város Műemlék és kulturális értékű épületek felújítása és restaurálása    

7.  Székelykeresztúr város Gyárfás kúria - városi élet központja    

8.  Csíkcsicsó község Templom és templomi infrastruktúra    

9.  Gyergyóditró község Turisztikai célpontok és műemlékek restaurálása, megerősítése, megőrzése, népszerűsítése és felszerelése    

10.  Farkaslaka község 
A természeti és épített örökség védelme, fejlesztése és népszerűsítése (Turisztikai célpontok és műemlékek 
restaurálása, megerősítése, megőrzése, népszerűsítése és felszerelése) 

  

11.  Farkaslaka község Turisztikai célpontok és műemlékek restaurálása    

12.  Gyergyószentmiklós municípium  
A „Tarisznyás Márton” Múzeum és a Benedek kúria (B kategóriás műemlék) épületek restaurálása, 
megerősítése és védelme  

5 995 215 

13.  Csíkszereda municípium 
Ferences templom restaurálása és a templom környékének elrendezése (Ferences templom - A kategóriás 
műemlék)   

14.  Csíkkozmás község Műemlékek javítása és templomépítés a Nyergestetőn    

15.  Csíkszentlélek község A kategóriás műemlékként nyilvántartott templom felújítása    

16.  Csíkszentimre község Henter ház (A kategóriás műemlék) felújítása és konferenciaközpont kialakítása    

#2 - Múzeumok, kultúrházak, előadó termek, kulturális központok korszerűsítését és fejlesztését célzó fejlesztési tervek  

Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

1.  Szentábrahám község Kultúrotthonok feljavítása, korszerűsítése és felszerelése    

2.  Galócás község Kultúrotthon felszerelése Galócás községben 200 000  

3.  Gyergyóvárhegy község Falumúzeum kialakítása  65 000  

4.  Gyergyótölgyes község Kultúrotthon felújítása és korszerűsítése  1 336 218  

5.  Gyergyóvasláb község Kultúrotthon felújítása Gyergyóvasláb községben 1 046 695 

6.  Szentábrahám község A település népszerűsítése és falumúzeum és tájházak kialakítása    

7.  Székelyudvarhely municípium Kultúrház energetikai hatékonyságának növelése  130 000 

8.  Borszék város 
A múzeum bővítése és népszerűsítése (jelenlegi helyszín és új helyszínek) az ásványvíz palackozás Romániai és 
Európai, valamint a gyógyhatású ásványvizes kezelések történelméről szóló kiállításokkal  

  

9.  Bélbor község Gyermek- és ifjúsági kulturális központ kialakítása Bélbor községben    

10.  Bélbor község Nyári színház megalapítása Bélbor községben 4 000 000  

11.  Csíkcsicsó község Falumúzeum kialakítása    

12.  Gyergyóditró község Kultúrotthonok felújítása, korszerűsítése és felszerelése    

13.  Gyergyóditró község Falumúzeum és tájház kialakítása    

14.  Farkaslaka község Kultúrotthonok felújítása, korszerűsítése és felszerelése   
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Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

15.  Gyergyósalamás község Falu- és néprajzi múzeum megalapítása, mint turisztikai célpont Gyergyósalamás községben     

16.  Gyergyósalamás község Közösségi terek kialakítása, szabadtéri színpad berendezése Közösségi és kulturális rendezvények számára    

17.  Kápolnásfalu község Kultúrház felújítása  3 500 000 

18.  Csíkcsicsó község Kultúrház hő rendszerének felújítása és korszerűsítése  
 

19.  Csíkcsicsó község Kultúrház konyhájának, raktárjának és mellékhelyiségeinek felújítása  80 000 

20.  Galócás község Kultúrotthonok felújítása, korszerűsítése és felszerelése Galócás községben 1 100 000 

21.  Gyergyószentmiklós municípium  
Gyergyószentmiklósi Kulturális Központ hő energetikai fejlesztése, általános felújítása, emelet kialakítása (B 
épületszárny, újratetőzés - A épületszárny) 

4 363 000 

22.  Csíkszereda municípium Csíki Játékszín épületének felújítása 
 

23.  Csíkcsicsó község Falumúzeum kialakítása (tájház) 1 200 000 

24.  Balánbánya város A balánbányai Művelődési Ház - Bagolyvár épület felújítása, korszerűsítése és felszerelése  1 500 000 

25.  Gyergyósalamás község Néprajzi múzeum kialakítása  550 000 

26.  Csíkszentkirály község Kultúrotthon felújítása  1 518 365 

27.  Korond község Népi mesterségek udvara  5 200 000 

28.  Korond község Kultúrház építése Pálpataka faluban  900 000 

29.  Siménfalva község Néprajzi múzeum létesítése  350 000 

30.  Székelyderzs község Székelyderzsi kultúrotthon felújítása  1 200 000 

31.  Csíkszentgyörgy község Kultúrotthonok felújítása, korszerűsítése és felszerelése    

32.  Csíkdánfalva község Falumúzeum létesítése    

33.  Csíkdánfalva község Egyházi beruházások támogatása    

34.  Csíkkozmás község Lázárfalvi Udvary ház felújítása és rendeltetésének megváltoztatása    

35.  Csíkkozmás község Községi házak felújítása, eredeti állapotba való visszaállítása    

36.  Csíkkozmás község Falumúzeum felújítása    

37.  Csíkszépvíz község Hagyományok múzeumának létesítése    

38.  Csíkszépvíz község Dájbukát ház felújítása- történelmi központ kialakítása    

39.  Csíkszentlélek község Nagy István Emlékház - az Egyesület bérlőként van jelen    

40.  Csíkszentlélek község Szabadtéri színpad kialakítása a sportpálya mellett    

41.  Gyimesfelsőlok község Művelődési ház korszerűsítése (megújuló energia, székek, hangosító berendezés)   

42.  Kászonaltíz község Művelődési házak felújítása és felszerelése (3 darab)    

43.  Kászonaltíz község A Fogarasi ház és a B-kategóriás besorolású műemlék templom felújítása    

44.  Kászonaltíz község Néprajzi múzeum létesítése    

45.  Csíkszentdomokos község Múzeum digitalizálása   

46.  Csíkszentmárton Mátyás József Múzeum belső felújítása    

47.  Csíkszentmárton Művelődési ház felújítása    

48.  Tusnád község Az újtusnádi, tusnádfalusi és verebesi kultúrotthonok felszerelése    

49.  Gyergyóalfalu község  „Petőfi Sándor” Művelődési ház felújítása és kibővítése  3 752 126 lei 
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50.  Gyergyócsomafalva község Gőzmalom vásárlása és felújítása, ipari múzeum létesítése   

3.5.2 Tengely- A helyi hagyományokat és kultúrát népszerűsítő kulturális fejlesztési tervek   

#1 - Kulturális és művészi rendezvények szervezésére irányuló tervek (fesztiválok, város- és községnapok, kulturális táborok stb.) 

Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

1.  Csíkszereda municípium Előadás sorozat a „Honfoglalástól az Európai Unióig” program keretében    

2.  Csíkszereda municípium Klasszikus zene program - Csíki Kamarazenekar   

3.  Csíkszereda municípium Csíki Jazz Fesztivál  

4.  Csíkszereda municípium Csíkszeredai Régi zene Fesztivál   

5.  Csíkszereda municípium Erdélyi Nemzetközi Filmszemle - TIFF.szereda - különböző filmfesztiválok    

6.  Csíkszereda municípium Klasszikus gitárfesztivál    

7.  Csíkszereda municípium Kiállítások és Vásárok - például Csíki Expo   

8.  Csíkszereda municípium Kulturális programok a Líra napja alkalmával    

9.  Csíkszereda municípium Csíkszeredai Városnapok    

10.  Csíkszereda municípium Csíki Játékszín - Színházi gálaműsor   

11.  Csíkszereda municípium Hargitafürdői napok   

12.  Csíkszereda municípium 
Más rendezvények - koncertek, kiállítások, kulturális előadások, konferenciák, különböző versenyek és színházi 
programok gyerekeknek stb.  

  

13.  Borszék város Kulturális rendezvények naplója    

14.  Borszék város Koncertprogram összeállítása a nyári szezonra    

15.  Borszék város Specifikus rendezvények és hagyományos fesztiválok újraindítása (táncesték, szezonális bálok stb.)   

16.  Székelykeresztúr város ”Talentum” program - Székelykeresztúr    

17.  Csíkcsicsó község A községi napok és rendezvényeinek megerősítése    

18.  Parajd község éves kulturális program kialakítása    

19.  Máréfalva község Községi rendezvénynaptár kidolgozása és belső hasznosítása    

20.  Kászonaltíz község Gyerek néptánccsoport fejlesztése  500 000 

21.  Csíkszereda municípium Kulturális, ifjúsági, iskola utáni stb. projektek kialakítása  88 000 

22.  Csíkszereda municípium Testvérvárosi kulturális programok  44 000 

23.  Borszék város Képzőművészeti táborok  132 000 

24.  Csíkcsicsó község Kulturális élet intenzitásának növelése    

25.  Parajd község Kulturális tevékenységek támogatási programja    

#2 - A népművészet, népi kultúra és népi hagyományok megőrzését és népszerűsítését célzó fejlesztési tervek  

Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

1.  Csíkszereda municípium Ezer székelyleány találkozója   

2.  Csíkszereda municípium Rómák Nemzetközi Napja  
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3.  Csíkszereda municípium Farsangtemetés  

4.  Csíkszereda municípium Március 15-i megemlékezés   

5.  Csíkszereda municípium Aradi vértanúk megemlékezés   

6.  Csíkszereda municípium 1956-os forradalom megemlékezés   

7.  Szentábrahám község Hagyományos népi mesterségek népszerűsítése   

8.  Csíkcsicsó község Közösségi összefogás és helyi identitástudat építése   

9.  Gyergyóditró község Hagyományos népi mesterségek népszerűsítése   

10.  Máréfalva község Régi lakóházak és mezőgazdasági épületek értékének és felújításának népszerűsítése   

11.  Máréfalva község Kaláka mozgalom életre hívása   

3.5.3 tengely - Szabadidős infrastuktúra fejlesztése  

#1 - Szabadidős infrastruktúra fejlesztését és korszerűsítését célzó fejlesztési programok  

Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

1.  Csíkszereda municípium Különböző gyerektáborok (például. Pottyond – Óbuda, Tiszaújváros)   

2.  Parajd község Játszóterek építése    

3.  Maroshévíz municípium Téli sportokhoz kapcsolható szabadidős felületek azonosítása és fejlesztése    

4.  Maroshévíz municípium Sporthorgászati helyszínek azonosítása és népszerűsítése    

5.  Székelyudvarhely municípium Nagyküküllő part kialakítása szórakoztatási tevékenységekre    

6.  Borszék város A régi mészkőfejtő funkcionális rekonverziója és szabadtéri amfiteátrummá való alakítása    

7.  Borszék város  Kalandpark építése    

8.  Székelykeresztúr város Ifjúsági nappali központ létesítése  450 000  

9.  Bélbor község Létező játszóterek felújítása, új játszóterek és zöldövezetek kialakítása Bélbor község területén    

10.  Farkaslaka község Wellness központ kialakítása    

11.  Parajd község Klubok, szabadidőközpontok létesítése    

12.  Máréfalva község Oktató játszóterek építése    

13.  Máréfalva község Ifjúsági szabadidős helyszínek kialakítása    

14.  Máréfalva község Multifunkcionális ifjúsági központ kialakítása a régi iskola épületében (fitnesz, aerobic, sakk stb.)    

15.  Gyergyószentmiklós municípium  Ifjúsági központ felújítása é korszerűsítése  3 067 960 

16.  Csíkszereda municípium Hargita filmszínház felújítása (Petőfi Sándor utca 38. szám)  7 120 000 

17.  Balánbánya város Concordia ifjúsági forrásközpont  90 000 

18.  Csíkmadaras község Multifunkcionális központ létesítése  3 480 000 

19.  Farkaslaka község Multifunkcionális központ létesítése 600 000 

20.  Nagygalambfalva község Szociális -társadalmi multifunkcionális központ létesítése Nagygalambfalván  583 200 

21.  Kápolnásfalu község  Szociális multifunkcionális központ létesítése a Hargita megyei Kápolnásfalu községben   

22.  Lövéte község Szórakoztató park és strand létesítése Lövéte községben   

23.  Székelyudvarhely municípium Kerekerdői kalandpark létesítése   
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#2 - Zöldövezetek és parkok létesítésére, korszerűsítésére vonatkozó fejlesztési tervek  

Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

1.  Szentábrahám község Zöldövezetek, parkok és játszóterek kialakítása    

2.  Borszék város 
A történelmi övezetben (Kárpátok utca és a 7 forrás sugárút közötti rész) található parkok felújítása az eredeti 
tervek alapján - a műemlékei/képzőművészeti elemek, szobrok, kutak, közterek stb. felújításával  

  

3.  Székelykeresztúr város Parkok, játszóterek kialakítása  100 000 

4.  Gyergyóditró község Zöldövezetek, parkok és játszóterek kialakítása    

5.  Parajd község Zöldövezetek és parkok kialakítása   

6.  Gyergyósalamás község Zöldövezetek fejlesztése, felszerelése és karbantartása    

7.  Gyergyósalamás község Játszóterek ifjúsági szabadidős helyszínek építése és karbantartása   

8.  Máréfalva község Szabadidős övezetek, parkok kialakítása    

9.  Gyergyóújfalu község A községközpont és parkok rendezése    

10.  Gyergyószentmiklós municípium  Új közpark és játszótér létesítése Gyergyószentmiklós municípiumban  1 016 910 

11.  Balánbánya város Zöldövezetek rendezése  1 488 000 

12.  Tusnádfürdő város Parkok, játszóterek kialakítása    

13.  Csíkszentlélek község Játszóterek és közterek elrendezése    

14.  Farkaslaka község Játszóterek, zöldövezetek és szabadidős helyszínek kialakítása   

15.  Nagygalambfalva község Zöldövezetek és Parkok kialakítása a szociális lakásoknál (ANL tömbház) 202 326 

#3 - Szabadidős tevékenységek szervezésére irányuló programok  

Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

1.  Szentábrahám község Kulturális, ifjúsági és sportrendezvények, és általános szabadidős programok kifejlesztése    

2.  Csíkszereda municípium Különböző alkotói táborok szervezése    

3.5.4 Tengely - Sportinfrastruktúra  és versenyprogramok fejleszése  

#1 Sportolási alkalmatosságok bővítését és korszerűsítését célzó Hargita megyei fejlesztési tervek  

Sorszám Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

1.  Maroshévíz municípium Iskolai sportklub támogatása a helyi sportoktatás fenntartása céljából    

2.  Balánbánya város Sportterem környékének kialakítása (parkírozó és elkerítés)    

3.  Balánbánya város Sportterem támaszfal építése   

4.  Parajd község Sportpálya kialakítása   

5.  Gyergyóvárhegy község Miron Cristea Líceum spottermének korszerűsítése Gyergyóvárhegy községben 395 883  

6.  Gyergyóújfalu község Sportpálya és öltözők épületeinek felújítása és korszerűsítése Gyergyóújfalu község   

7.  Szentábrahám község 
Sportinfrastruktúra bővítése - szabadidős és sport központ létesítése Szentábrahám faluban és sportbázis 
létesítése a községhez tartozó falvakban  

  

8.  Gyergyócsomafalva község Sportinfrastruktúra építése (kézilabda, aerobic, kerékpár stb.)   

9.  Galócás község Labdarúgópálya, nézőtér és öltöző építése 2 100 000  
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10.  Maroshévíz municípium Szabadidős sportcsarnok építése    

11.  Gyergyótölgyes község Sportbázis felújítása    

12.  Székelyudvarhely municípium Sportterem építése az Orbán Balázs Gimnáziumban  3 000 000 

13.  Székelyudvarhely municípium Sportpálya építése a Cserehát negyedben  260 000 

14.  Székelyudvarhely municípium Municípiumi sportbázis felújítása  2 000 000 

15.  Borszék város Téli sportkomplexum kialakítása a sípálya mellett    

16.  Borszék város Létező sportbázis bővítése    

17.  Borszék város Minigolf-pálya építése a Tündérkertben    

18.  Borszék város Lovagló központ építése    

19.  Bélbor község Sportbázis építése, felszerelése és használatba adása Bélbor községben    

20.  Gyergyóditró község Sportinfrastruktúra bővítése    

21.  Farkaslaka község Sportinfrastruktúra bővítése    

22.  Parajd község Multifunkcionális sportpálya építése    

23.  Máréfalva község 
Sportinfrastruktúra bővítése és korszerűsítése (asztalitenisz, tenisz, off-road pálya, kosárlabda-pálya, 
tekepálya, labdarúgópálya, sporttermek) 

  

24.  Gyergyóújfalu község Sportkomplexum építése    

25.  Gyergyóújfalu község Téli sportlétesítmények fejlesztése a síugrópályák országos versenyhálózatba való csatlakoztatása révén    

26.  Gyergyóvasláb község Gyergyóvaslábi sportterem    

27.  Gyergyószentmiklós municípium  Gyergyószentmiklósi műjégpálya felújítása  8 900 000 

28.  Gyergyószentmiklós municípium  Sportkomplexum építése  65 742 000 

29.  Balánbánya város Szabadtéri jégpálya építése  150 000 

30.  Balánbánya város Városi sportcsarnok belső kialakítása  200 000 

31.  Székelyudvarhely municípium Uszodával ellátott sportcsarnok és egy szabadidős központ építése  2 294 000 

32.  Csíkszereda municípium “Petőfi Sándor” Általános Iskola sportterme  7 500 000 

33.  Galócás község Sportbázis építése Galócás községben  480 000 

34.  Gyergyóremete község Jégpálya építése  17 560 000 

35.  Kányád község Tornaterem építése a Kányádi Általános Iskolában  252 287 

36.  Csíkszentkirály község Jégkorongpálya kialakítása Csíkszentkirály községben  480 000 

37.  Csíkszentgyörgy község Fedett sportpálya kialakítása saját területen    

38.  Csíkszentgyörgy község Jégkorongpálya kialakítás saját területen   

39.  Csíkrákos község Sportpályák építése    

40.  Csíkdánfalva község Sportpályák fejlesztése (vasút melletti terület rendezése, öltözők, stb.)   

41.  Tusnádfürdő város Sportterem padlójának kicserélése rugalmas padlózatra    

42.  Csíkkarcfalva község A jégpálya és labdarugó pálya közötti terület kialakítása, sportpályák rendezése    

43.  Csíkcsicsó község Sportterem felszerelése    

44.  Csíkcsicsó község Piricskei sport- és szabadidős komplexum   
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45.  Csíkszentgyörgy község Fedett sportpálya kialakítása saját területen    

46.  Csíkszentgyörgy község Jégkorongpálya kialakítás a saját területen   

47.  Csíkszentsimon község Fedett sportpálya építése   

48.  Csíkszentimre község Jégkorong pálya befödése    

49.  Tusnád község Sportbázis felújítása, öltözők építése, labdarugó pálya építésének befejezése    

50.  Gyergyóalfalu község  Sportterem építése 1 352 126 lei 

51.  Nagygalambfalva község Sportbázis építése Kisgalambfalva településen, Nagygalambfalva község   

52.  Gyergyócsomafalva község Labaarugó pálya és kiegészítő épületek építése   

53.  Lövéte község Székely Mózes Általános Iskola sportbázisának korszerűsítése, Lövéte község  

54.  Lövéte község "Gerőkert" sportbázis felújítása Lövéte községben  

55.  Székelyudvarhely municípium Olimpiai jégpálya építése  50 000 000 

#2 - Sportrendezvények támogatását célzó fejlesztési tervek  

Sorszám 
Kedvezményezett A fejlesztési terv megnevezése Költségvetés (lej) 

1.  Csíkszereda municípium Székelyföldi Kerékpáros Körverseny    

2.  Csíkszereda municípium Hargitafürdői szánhúzó verseny    

3.  Maroshévíz municípium Sport mindenkinek program népszerűsítése a kereskedelmi társaságok bevonásával    

4.  Csíkcsicsó község Csíkcsicsó községi sportélet fellendítése   

5.  Gyergyóditró község Kulturális, ifjúsági, sport és szabadidős programok fejlesztése    

6.  Farkaslaka község Kulturális, ifjúsági, sport és szabadidős programok fejlesztése    

7.  Gyergyósalamás község Községi sportrendezvények és vetélkedők szervezése közösségépítés céljából    

 


