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Indikátor megnevezése FAIR azonosító 

Városfejlesztés: Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek  

 

mértékegysége négyzetméter 

típusa output / eredmény 

Indikátor definíciója (leírás, cél) 

A felújított/újonnan kialakított közhasználatra megnyitott terek négyzetméterben kifejezett mérete. 

Indikátor specifikumok 

OP indikátor: igen / nem közös indikátor: igen / nem 

bázisérték kötelezően nulla: igen / nem tervtől való eltérés %-ban: 15 

referenciaérték min.: 0 referenciaérték max.: 2 6000 000 

negatív lehet: igen / nem csak egész szám lehet: igen / nem 

 

Bázisérték (kiinduló érték) kiszámítása 

Időpont - amikor a bázisértéket meg kell adni Vonatkozási idő - az időszak, amelyre vonatkozó-
an a bázisérték számítandó 

NEM RELEVÁNS NEM RELEVÁNS 

Számítási mód 

A bázisérték kötelezően 0. 

 

Célérték teljesülésének elvárt időpontja 

OP szerint (TOP: 2023) 

 

Tervérték teljesülésének elvárt időpontja 

A projekt fizikai befejezésének napja. 

 

Tényérték (aktuális érték) kiszámítása 

Időpont - amikor a tényértéket ki kell számolni, 
avagy a jelentéstételi kötelezettség időpontja 

Vonatkozási idő - az időszak, amelyre vonatkozó-
an a tényérték számítandó 

A projekt fizikai befejezésének napja; 

a fenntartási időszak jelentéstételi időszakainak 
zárónapjai. 

A projekt fizikai befejezésének napja; 

a fenntartási időszak jelentéstételi időszakainak záró-
napjai. 

Számítási mód 

Az indikátorhoz nem kell hozzászámolni azon fejlesztések területét, melyeket más közös indikátorok 
lefednek (pl.: utak, rehabilitált talaj). 

A területen létesített / már meglévő utak felülete az indikátor szempontjából nem minősül nyitott térnek, 
ezért az értékekbe nem számítandó bele. 

 

Az indikátor előállításához kapcsolódó speciális szempontok 

- 
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Kapcsolódó jogszabályok  

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1301/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapról és a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzésről szóló 
egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről. 

 

 

Kapcsolódó fogalmak 

Nyitott terek: közhasználatra megnyitott szabad terek, amelyek vagy magán- vagy köztulajdonban vannak 
és korlátlanul vagy időben korlátozottan bárki által megközelíthetőek, használhatóak. 

Igazoló dokumentumok 

A teljes egészében megújított terület tulajdoni lapja valamint átnézeti helyszínrajz; épület esetében alaprajz, 
műszaki dokumentáció. 


