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*****

A projektelem 
kockázata 

[1=legkisebb, 
5=legnagyobb]

Egységes díszvilágítási rendszer 
kialakítása Vonzó városkép kialakítása Városkép "Fényséta" 1 db

A projektelem segítségével növelhető a belváros attraktivitása. A
diszvilágítás egy olyan többletértéket rendel a közösségi terekhez,
amely a helyi lakosság és látogatók számára egyaránt vonzóbbá
teszik azokat. Így a köztereket funkciójuknak megfelelően használni
kezdik. Ezen túlmenően a díszvilágítás a tematikus programokat is
támogathatja.

115 000 000 75,00% 86 250 000 70 000 000 52 500 000 75,00% 1

Bródy S. utca 15. műemléki 
védelem alatt álló épület 

felújítása, funkcióváltása *

Építészetileg értékes épületek 
megóvása, új funkcióval való 

felruházása
Örökségvédelem

Kulturális- és diákközpont/   nyitott 
ház;                                  Galéria; 

Szellemi műhely;              
Klubterem

4 db 10 db

A negyed számos felsőoktatási- és közintézménynek ad otthont,
jelentős diákok aránya a területen. A fiatalok számára nyújtott
kiegészítő szolgáltatások jelenleg szűkösen állnak rendelkezésre,
holott volna rá igény.

580 860 000 85,00% 493 731 000 0 0 0,00%

Egységes gyalogos- 
vegyesforgalmú közterületi 

rendszer kialakítása **

Közterületek megújítása, a 
megközelíthetőség javítása, városi 

élettér minőségi javítása

Közlekedésszervezés és 
infrastruktúrafejlesztés Sétálóutca Csökkentett forgalmú utca 2 db 15 718

A megújuló közterületek jelentős mértékben hozzájárulnak a negyed
attraktivitásának növeléséhez. A vonzó környezet hosszabb
tartózkodásra csábítja a helyi lakosokat és idelátogatókat, ezzel
visszaadva a köztereknek eredeti funkciójukat, ugyanakkor további
beruházásokat indukál. Összefüggésben a Palotanegyed egyéb
projektelemeivel, alapot nyújt a negyed rehabilitációjához. A
gépjárműforgalom mérséklésével, az utcák fásításával
egészségesebb környezet jön létre (környezetvédelem).

1 058 000 020 45,00% 476 100 009 710 064 000 284 025 600 40,00% 2

Közműfejlesztés projekt *** Közterületek megújítása Közlekedésszervezés és 
infrastruktúrafejlesztés

közműellátás (csatorna, víz és 
gázvezeték, elektromos ellátás) 

fejlesztése, elöregedett vezetékek 
cseréje

195 999 980 24,40% 47 823 995 0 0 0% 2

Belső-Józsefvárosi szolgáltatási 

környezet kialakítása ****

Gazdasági aktivitás élénkítése, 
helyi foglalkoztatás növelése, 
kreatív és magas hozzáadott 
értéket teremtő munkahelyek 

támogatása, a meglévő gazdasági 
szereplők helyzetének stabilitása

Helyi gazdaságfejlesztés Vállalkozói központ

Helyi 
vállalkozókat/kiskereskedőket 
összefogó formális társulás, 

"utcaszövetkezet"

1 db 3-4 db

A Palotanegyedben az önkormányzati nem lakáscélú helyiségek
egyharmada üresen áll, hasznosítatlan. A negyed élettel való
megtöltésének egyik fontos tényezője az adottságokkal való élni
tudás, az innovációs potenciál kiaknázása. A gazdaságfejlesztés
révén a negyedben növekedhet a vállalkozói aktivitás, munkahelyek
teremtődnek. 

53 000 000 25,00% 13 250 000 85 000 000 21 250 000 25,00% 3

Speciális Piacok Projekt **** 
A negyed funkcionális 

sokszínűségének erősítése, a 
helyi szolgáltatások minőségének 
és termékpalettájának fejlesztése

Helyi gazdaságfejlesztés Könyvpiac;                   
Kultúrpiac            2 db

Növekvő igény a magas színvonalú szolgáltatások iránt. A helyi
lakosság konfortérzetének növelése. A kijelőlt közterek funkció
hiányában nem töltik be rendeltetésszerű szerepüket.

53 000 000 25,00% 13 250 000 83 000 000 20 750 000 25,00% 3

Palotanegyed Lakossági 
Információs Központ (InfoBox)

Lakók informálása, információ 
terítése, civil programok 

megvalósítása
Promóció InfoBox - Lakossági Információs 

Központ 1 db 2 db
A lakosság fel tud készülni a városrészben végbemenő változásokra,
befolyásolhatja és alakíthatja a folyamatokat, ezzel a program aktív
résztvevőjévé válhat. 

58 000 000 50,00% 29 000 000 58 000 000 29 000 000 50,00% 2

Identitást erősítő programok 
kialakítása, a lakossági civil 
szereplők bevonása

Lakók közötti kapcsolat, civil 
szerveződés,  elősegítése, a helyi 

identitás erősítése
Promóció

Tematikus turistaútvonalak;      
internetes portál;               
egységes imázs

Újszerű kapcsolat hálózat 1 db

Kialakul a helyi lakosság valós értékteremtő kapcsolata a helyi
kulturális és építészeti értékekkel. A lakosságnak kialakul egy erős
identitástudata amelynek köszönhetően nagyobb felelősségtudattal
lesznek a negyed fejlődése iránt. Újszerű kapcsolat alakulhat ki a
lakosság a szolgáltatók és a kerületi döntéshozók között, a feladatok
és döntések decentralizálásával a célok valós igényekhez igazodnak.

92 000 000 50,00% 46 000 000 92 000 000 46 000 000 50,00% 1

IVS, ATT elkészítése Szervezés 10 000 000 25,00% 2 500 000 10 000 000 2 500 000 25,00% 0

Horánszky utca 13. műemléki 
védelem alatt álló épület 
felújítása, funkcióváltása 

Építészetileg értékes épületek 
megóvása, új funkcióval való 

felruházása
Örökségvédelem

Kulturális- és diákközpont/   nyitott 
ház;                                  Galéria; 

Szellemi műhely;              
Klubterem

4 db 10 db

A negyed számos felsőoktatási- és közintézménynek ad otthont,
jelentős diákok aránya a területen. A fiatalok számára nyújtott
kiegészítő szolgáltatások jelenleg szűkösen állnak rendelkezésre,
holott volna rá igény.

0 0,00% 0 484 400 000 411 740 000 85,00% 3

2 215 860 000 1 207 905 004 1 592 464 000 867 765 600
Megjegyzés: 1 207 905 004 868 080 670

* A pályázati anyagban az örökségvédelmi program keretében Kulturális- és diákkozpontnak eredetileg kijelőlt Bródy S. u. 15. sz. épületet a Horánszky u. 13. sz. épület váltja fel, 
** A közterületmegújítási programelemből kikerül a Bródy Sándor utca, ennek méretével csökken a forgalomcsillapított zóna mérete.

*** A közműfejlesztéssel kapcsolatban felmerülő költségek nem kerülnek elszámolásra a Program részeként, az esetlegesen szükséges közműhálózatok felújítását az Önkormányzat saját forrásból biztosítja.
**** A helyi gazdasági tér megerősítése, a program céljainak hatékony megvalósításának érdekében a gazdaságfejlesztési projektelemek a teljes programon belül nagyobb hangsúllyal szerepelnek

***** Módosított támogatási intenzitás: 54,49% < 54,51%
Közvetett funkciók
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