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Kedvezményezett:  Pereszteg Község Önkormányzata  

 9484 Pereszteg, Ady Endre utca 1. 

Konzorciumi tag:  Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal 

 9021 Győr, Városház tér 3. 

A projekt megvalósítási időszaka: 2022. november 16 – 2024. május 31. 

A szerződött támogatás összege:  112 664 595 Ft 

A támogatás mértéke:  100 % 

A fejlesztéssel érintett ingatlan (megvalósítási helyszínek): 

9484 Pereszteg, Mező utca; Szabadság utca, Petőfi Sándor, Napsugár út, Temető utca 

  

Pereszteg Község Önkormányzata az Európai Unió támogatásával megvalósuló Széchenyi Terv Plusz Terület- 

és Településfejlesztési Program Plusz keretében „Élhető települések” című pályázati felhívásra benyújtott 

„Élhető települések – fejlesztések Peresztegen” című pályázata vissza nem térítendő támogatást nyert. A 

támogatás mértéke az elszámolható összköltség 100 % - a, amely 112,6 millió Forint. 

 

A közösségi élet színterei sokrétűek, ilyenek a munkahelyek, önkormányzati intézmények, a templomok, a 
civil szervezetek, közösségi terek. A település lakosságának gazdasági és társadalmi jólétét, 
életminőségének javítását úgy lehet biztosítani, ha tevékenységeink során a környezet és fejlődés, illetve a 
gazdaság, társadalom és környezet problémáit együtt kezeljük.  

A települési környezet fejlesztésére, a népességmegtartó erő, és a vonzerő növelésére a település a fent 
említetteket szeretné a pályázat keretei között megvalósítani. A tervezett tevékenységek másodlagos 
hatásaként jelentkezhet a település szegregációmentességének erősítése, továbbá ekképpen megvalósul a 
település homogén esztétikai és funkcionális egysége.  

A fejlesztések közvetve hozzájárulnak a településen belüli esélyegyenlőség biztosításához, továbbá a 
projekt céljai összhangban állnak az önkormányzat azon törekvésével, hogy a település egész területén 
biztosított legyen a polgárok egyenlő hozzáférése közszolgáltatások, ideértve a csapadékvíz-elvezetést, és a 
közösségi település fejlesztéseket. 

A projekt során megvalósítandó parkolók tovább növelik a fejlesztési célcsoportok számát kiegészülve a 
településre érkezőkkel és átutazókkal. 

A projekt során az alábbi fejlesztések valósulnak meg az elnyert pályázati forrásból: 

- Települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozások) - Fejlesztés: Szabadság 
utca, Napsugár út csapadékvíz rendezése  

- Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések – Fejlesztés: 
közösségi tér fejlesztése – parkolósáv kialakítása, buszforduló aszfalt burkolatának cseréje 

 

Projekttel kapcsolatos további információk: 

Csigó Kornél aljegyző 

e-mail: jegyzo@pereszteg.hu 

 

A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában 

valósul meg. 
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