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A B C

1

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.

2

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.

3

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.
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4 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.

5 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.

6

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
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7

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.

8 "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.
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9 Kanizsai Foglalkoztatási Paktum - TOP-6.8.2 TOP-6.8.2-15-NA1-2016-0001

A projekt célja a foglalkoztatás-fejlesztési helyzetelemzésen alapuló 

helyi szintű stratégia megalkotása, mely mentén képzési és 

foglalkoztatási programok valósíthatók meg az álláskereső hátrányos 

helyzetű és inaktív személyek munkaerő-piaci integrációja 

érdekében. A projektfejlesztés szakaszában létrejött a helyi 

foglalkoztatási paktum és a paktumiroda. A projekt a Zala Megyei 

Kormányhivatallal és a Nagykanizsai Foglalkoztatási Nonprofit Kft-

vel konzorciumban kerül megvalósításra. Cél, hogy a Nagykanizsán 

élő munkanélküliek közül minimum 300 fő vegye igénybe a projekt 

keretében kialakított munkaerő-piaci szolgáltatásokat és ezzel 

elhelyezkedésük megoldódjon.

10

Nagykanizsa MJV Önkormányzatának 

energetikai korszerűsítései TOP-6.5.1.-16-NA1-2017-00001

A Nagykanizsa MJV Önkormányzata tulajdonában álló 9 ingatlan 

(Nagykanizsa Központi Óvoda - Rózsa u. 7., és tagóvodák: Rózsa u., 

Attila u., Csokonai és Corvin u., Nagykanizsa Egyesített Bölcsőde - 

Kisfaludy u. 19., HSMK, Városi Könyvtár, Egyesített Szociális 

Intézmény) energetikai korszerűsítése

11 Uszoda energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1.-16-NA1-2017-00002 A Városi Uszoda energetikai korszerűsítése

12

Batthyány Lajos Gimnázium energetikai 

korszerűsítése TOP-6.5.1.-16-NA1-2017-00003 A Batthyány Lajos Gimnázium energetikai korszerűsítése

13

Inkubációs ökoszisztéma kialakítása 

Nagykanizsán TOP-6.1.1.-16-NA1-2017-00001

A projekt célja az Inkubátorház szolgáltatásainak bővítése 

érdekében ipari tevékenység végzésére alkalmas műhelycsarnok 

építése, a betelepülő vállalkozások által közösen használható 

műszaki berendezések, műszerek beszerzése. Az emelt és felső 

szintű szolgáltatások bevezetéséhez szükséges infokommunikációs 

fejlesztések végrehajtása, a betelepült, illetve betelepülő 

vállalkozások hazai és nemzetközi klaszterekbe integrálásának, 

beszállítóvá válásának elősegítése.  
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