
Ssz. Megnevezés Támogatási projekt azonosító Fejlesztés leírása (link)

A B C

1 Városközpont rekonstrukció II. ütem NYDOP-3.1.1./B1-1-13-k-2013-0006 http://www.nagykanizsa.hu/index.php?m=1&id=531

2 Ligetváros szociális célú rehabilitációja NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0002 http://www.nagykanizsa.hu/index.php?m=1&id=532

3

Közösségi Közlekedés kerékpárkölcsönző 

rendszer kialakítása NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0009 http://www.nagykanizsa.hu/index.php?m=6&id=2185

4

Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP-

6.1.1-15 TOP-6.1.1-15-NA1-2016-00001

A projekt keretében a helyi gazdaságfejlesztés és foglalkoztatás 

élénkítésének elősegítése érdekében új ipari terület kialakítása 

valósul meg. Az új ipari terület- alkalmas barnamezős terület 

hiányában - a meglévő ipari park mellett, zöldmezős beruházásként 

kerül kialakításra.

5

Családbarát közszolgáltatások fejlesztése - 

Bölcsődefejlesztés Nagykanizsán - TOP-6-2.1-

15 TOP-6-2.1-15-NA1-2016-00001

A projekt célja a Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde 

székhelyintézmény és a Napraforgó Bölcsőde meglévő férőhelyeit 

magába foglaló intézmény építményeinek korszerűsítése, 

rehabilitációja mind műszaki, mind üzemeltetési, mind 

közszolgáltatási tevékenység szempontjából.

6

Családbarát közszolgáltatások fejlesztése -

Óvodafejlesztés Nagykanizsán - TOP-6-2.1-

15 TOP-6-2.1-15-NA1-2016-00002

A projekt célja a Központi Rózsa Óvoda Kossuth téri Tagóvodájának 

(Nagykanizsa Kossuth tér 6. hrsz.2381/5) felújítása, korszerűsítése. 

Továbbá a Palini Tagóvoda (Nagykanizsa Alkotmány u. 81. hrsz. 

4080) bővítése és felújítása.  A bővítés, felújítás és korszerűsítés az 

intézményekben már meglévő óvodai férőhelyeket érinti és 

elsősorban műszaki, üzemeltetési, illetve közszolgáltatási 

szempontú minőségnövekedést eredményeznek.

III.7. Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2016-2017. évi Európai Uniós fejlesztési projektjei

http://www.nagykanizsa.hu/index.php?m=1&id=531
http://www.nagykanizsa.hu/index.php?m=1&id=532
http://www.nagykanizsa.hu/index.php?m=6&id=2185


7 Zöld város Zöld Nagykanizsa TOP-6.3.1-15 TOP-6.3.2-15-NA1-2016-00001

A projekt célja Nagykanizsa belvárosában a zöld 

infrastruktúrahálózat rekonstrukciója, fejlesztése.

A városközponti közparkok, közterületek felújításával, a zöldfelület 

növelésével javul a város általános környezeti állapota. A tervezett 

beavatkozások környezet- és természetvédő módon biztosítják a 

megépített infrastruktúra és a település működését, elősegítik a 

város fenntartható fejlődését. A gazdaságélénkítő beavatkozásként 

kulturális, turisztikai és gasztronómiai látogatóközpontot 

alakítanak ki a Szent József templomhoz tartozó egykori Ferences 

rendházban.

8 Kerékpárút a Csónakázó-tóhoz TOP-6.4.1-15 TOP-6.4.1-15-NA1-2016-00001

Az önkormányzat a projekt keretében kerékpárforgalmi létesítmény 

kialakítását tervezi a jelenleg meglévő kerékpárút végpontjától a 

Csónakázó-tónál épült Látogatóközpontig. A kerékpárút kapcsolatot 

biztosít Nagykanizsa legvonzóbb turisztikai célállomása a 

Csónakázó-tó és a belváros között A projekt eredményeképpen 

növekszik a város összefüggő kerékpárút hálózata, a fokozódik a 

közlekedésbiztonság, valamint a turisztikai lehetőségek erősödnek.

9

Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális 

fejlesztése TOP-6.6.1-15 TOP-6.6.1-15-NA1-2016-00001

Az önkormányzat a projekt keretében a következő intézmények 

felújítását kívánja megvalósítani:

• Nagykanizsa, Nagyrác u. 2. felnőtt háziorvosi rendelő felújítása

• Nagykanizsa, Szent Imre u. 1. Fogászati alapellátási rendelő 

felújítása, eszközök beszerzése

• Csengery u. 89. szám alatti új egészségügyi szolgálat építése



10

Szociális Alapszolgáltatás Infrastruktúra 

fejlesztése - Idősekért Nagykanizsán - TOP-

6.6.2 TOP-6.6.2-15-NA1-2016-00001

A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése, 

feltétele annak, hogy elsősorban a társadalmi leszakadással 

veszélyeztetett csoportok helyzetének javítására irányuló programok 

végrehajtásához biztosított legyen a megfelelő intézményi háttér, 

másrészről a foglalkoztatottsági szint növeléséhez csökkenthetők 

legyenek a családi terhek, és az életminőséget javító új 

szolgáltatások induljanak. A helyi szintű humán közszolgáltatások 

megújítása hozzájárul a lakosság foglalkoztathatóságának 

javításához, az életkörülményekben rejlő területi különbségek 

mérsékléséhez, illetve a társadalmi összetartozás erősítéséhez. Az 

intézkedés eredményeképpen kiegyenlítődnek vagy javulnak a 

területi különbségek. 

Az önkormányzat a támogatási kérelem keretében a Zrínyi utca 40. 

és 40/A. szám alatt működő Idősek Klubja I. és a Házi 

segítségnyújtás épületét kívánja felújítani, valamint 1 db 

mozgáskorlátozott személyek kerekesszékes szállítására alkalmas 

mikrobusz beszerzését tervezi.

11 "Együtt Ligetvárosért" - TOP-6.9.1 TOP-6.9.1-15-NA1-2016-00001

A projekt átfogó célja az akcióterületen élők közösségi és egyéni 

szintű társadalmi integrációja, felzárkóztatása.  A hátrányos 

helyzetű emberek életlehetőségeinek javítása; családsegítő és 

gyermekjóléti szolgáltatások, életvezetési tanácsadás, egyéni 

fejlesztés; szociális, közösségi, oktatási, egészségügyi szolgáltatások; 

képzési és foglalkoztatási lehetőségek elérhetővé tétele. A programot 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a Demokratikus 

Roma Vezetők Szövetségével konzorciumban valósítja meg.


