
TOP prioritási 
tengely

Egyedi célkitűzés

TOP prioritás

ITP célkitűzés

Az 
energiahatékonysá
g növelése és a 
helyi erőforrások 
fenntartható 
használatának 
elősegítése

Élhető, vonzó 
települések 
megteremtése és a 
munkavállalást 
ösztönző 
infrastruktúra 
fejlesztése

Kapcsolódó 
megyei stratégiai 

célkitűzések

A gazdasági 
növekedés, 
versenyképes, 
innovatív gazdaság, 
kitörési pontokra 
épülő 
gazdaságfejlesztés a 
fejlődési potenciált 
hordozó ágazatok 
fejlesztésével, a 
foglalkoztatás 
bővítésével 

A térségi és a helyi 
erőforrások 
fenntartható 
kihasználására épülő 
gazdaságfejlesztés: a 
Balaton térségére és 
az ipari-, innovációs 
tengelyekre 
specializált 
prioritásokkal.

A gazdasági 
növekedés, 
versenyképes, 
innovatív gazdaság, 
kitörési pontokra 
épülő 
gazdaságfejlesztés a 
fejlődési potenciált 
hordozó ágazatok 
fejlesztésével, a 
foglalkoztatás 
bővítésével.

Természeti-, táji és 
egyéb stratégiailag 
fontos erőforrások 
megőrzése, 
fenntartható 
használata, 
energiahatékonyság 
és környezetünk 
védelme.

A térségi és a helyi 
erőforrások 
fenntartható 
kihasználására épülő 
gazdaságfejlesztés: a 
Balaton térségére és 
az ipari-, innovációs 
tengelyekre 
specializált 
prioritásokkal.

Egészséges 
társadalom 
megteremtése

Kreatív, tudásalapú 
társadalom, korszerű 
gyakorlati tudás 
biztosítása

A városok és 
várostérségek 
összehangolt és 
integrált fejlesztése

A mobilitás 
támogatása, az 
elérhetőség javítása, 
a közlekedés 
fejlesztése

Térégi potenciálokra 
alapozott, a gazdaság 
versenyképességének 
javítását szolgáló, 
fenntartható 
térszerkezet 
kialakítása.

 A mobilitás 
támogatása, az 
elérhetőség javítása, 
a közlekedés 
fejlesztése

Kapcsolódó 
megyei 

beavatkozás

Veszprém megye 
egyedülállóan gazdag 
turisztikai 
potenciáljának 
hasznosítása 

A természeti 
erőforrásokkal való 
fenntartható 
gazdálkodás

Az elérhetőség 
javítása

Térségi mobilitás 
biztosítása

Az elérhetőség 
javítása

Térségi mobilitás 
biztosítása

Az elérhetőség 
javítása

Térségi mobilitás 
biztosítása

2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó 
településfejlesztés

3.1. Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés

Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére Vállalkozásbarát, népességmegtartó 
településfejlesztés Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken

Fenntartható közösségi mobilitás 
elősegítése 

A turizmus területi adottságaiban rejlő endogén potenciál 
kibontakoztatása a foglalkoztatás elősegítése érdekében 

A munkahelyek elérhetőségének javítása, a 
munkavállalók mobilitásának segítése a 

közlekedési feltételek fejlesztésével 

Kisgyermekesek munkaerőpiacra történő 
visszatérése a gyermekellátási 
szolgáltatások fejlesztése által 

Vállalkozói tevékenységek ösztönzése és a 
népesség megtartása településfejlesztési 

beavatkozásokkal 

1.1.Helyi gazdasági infrastruktúra 
fejlesztése, üzleti infrastruktúra és 

kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése

3.2. Önkormányzatok 
energiahatékonyságának és a megújuló 

energia-felhasználás arányának növelése

Ipari és gazdasági területek, telephelyek 
szolgáltatás- és infrastruktúra fejlesztése a 
munkahelyteremtés érdekében

A szociális alapszolgáltatásokhoz és 
gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, 
családi napközik stb.), valamint óvodai 
ellátáshoz való hozzáférés javítása és a 
szolgáltatások minőségének fejlesztése

Az energiagazdálkodás racionalizálása, a 
települések alternatív és megújuló 
energiahasznosításának elősegítése, 
intézmények energiaracionalizáló 
fejlesztései, alkalmazkodás a klímaváltozás 
hatásihoz a városokban

A települési önkormányzatok 
energiahatékonyságának javítása és a 

megújuló energiaforrások részarányának 
növelése 

Természeti-, táji és egyéb stratégiailag 
fontos erőforrások megőrzése, 
fenntartható használata, 
energiahatékonyság és környezetünk 
védelme.

Az energiahatékonyság növelése és a 
helyi erőforrások fenntartható 
használatának elősegítése

Önkormányzati gazdasági területek 
fejlesztése és elérhetőségük javítása

Természeti adottságokra és kulturális örökségre épülő 
turizmus fejlesztése

Önkormányzati gazdasági területek 
fejlesztése és elérhetőségük javítása

Élhető, vonzó települések 
megteremtése és a munkavállalást 
ösztönző infrastruktúra fejlesztése

Élhető, vonzó települések 
megteremtése és a munkavállalást 
ösztönző infrastruktúra fejlesztése

1.2.Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés

1.3.A gazdaságfejlesztést és a munkaerő 
mobilitás ösztönzését szolgáló 
közlekedésfejlesztés

1.4.A foglalkoztatás segítése és az 
életminőség javítása családbarát, munkába 
állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztésével

A vállalkozások munkahelyteremtő 
képességének ösztönzése, a helyi gazdaság 
működését segítő helyi-térségi feltételek 

biztosításával 



TOP prioritási 
tengely

Egyedi célkitűzés
Helyi szintű társadalmi 
párbeszéd és helyi 
identitás erősödése

TOP prioritás
5.3. Helyi közösségi 
programok megvalósítása

ITP célkitűzés

Leszakadó városi 
területek megújítása és 
hátrányos helyzetűeket 
támogató programok 
megvalósítása

Kapcsolódó 
megyei stratégiai 

célkitűzések

Egészséges 
társadalom 
megteremtése

Közösségi 
megújulás, 
értéktudatos és 
szolidáris 
társadalom 
kialakítása 

Egészséges 
társadalom 
megteremtése

Közösségi 
megújulás, 
értéktudatos és 
szolidáris 
társadalom 
kialakítása

A gazdasági növekedés, 
versenyképes, innovatív 
gazdaság, kitörési pontokra 
épülő gazdaságfejlesztés a 
fejlődési potenciált 
hordozó ágazatok 
fejlesztésével, a 
foglalkoztatás bővítésével 

Közösségi 
megújulás, 
értéktudatos és 
szolidáris 
társadalom 
kialakítása 

Kreatív, 
tudásalapú 
társadalom, 
korszerű 
gyakorlati tudás 
biztosítása 

A városok és 
várostérségek 
összehangolt és 
integrált 
fejlesztése

Közösségi 
megújulás, 
értéktudatos és 
szolidáris 
társadalom 
kialakítása 

Természeti-, táji és egyéb 
stratégiailag fontos 
erőforrások megőrzése, 
fenntartható használata, 
energiahatékonyság és 
környezetünk védelme

Kapcsolódó 
megyei 

beavatkozás

A szociális 
alapszolgáltatások
hoz és 
gyermekjóléti 
alapellátásokhoz 
(bölcsőde, családi 
napközik stb.), 
valamint óvodai 
ellátáshoz való 
hozzáférés javítása 
és a szolgáltatások 
minőségének 
fejlesztése

A lakosság 
egészségének 
megőrzése, 
egészségi 
állapotának 
javítása

A lakosság 
egészségének 
megőrzése, 
egészségi 
állapotának 
javítása

A szociális 
alapszolgáltatásokhoz 
és gyermekjóléti 
alapellátásokhoz 
(bölcsőde, családi 
napközik stb.), 
valamint óvodai 
ellátáshoz való 
hozzáférés javítása és 
a szolgáltatások 
minőségének 
fejlesztése

A munkaerőpiaci kereslet 
és kínálat összhangjának 
javítására irányuló 
intézkedések

 A népesség 
képzettségének és 
innovációs 
képességeinek 
javítása, fiatalok, 
pályakezdők 
megyei 
foglalkoztatásba 
integrálása

A képzések 
szerkezetének és 
tartalmának 
továbbfejlesztése 
az innovatív 
megoldások 
támogatására, a 
térségi gazdaság és 
a társadalom 
igényeihez való 
jobb 
alkalmazkodás 
érdekében

A városok 
demográfiai 
problémáinak 
kezelése, 
szegregátumok 
kezelése

A munkaerőpiaci 
kereslet és kínálat 
összhangjának 
javítására irányuló 
intézkedések

A városok demográfiai 
problémáinak kezelése, 
szegregátumok kezelése

A foglalkoztathatóság javítása és a helyben, a helyi és térségi gazdasági szereplők által 
foglalkoztatottak számának növelése 

A leromlott városi területeken a jobb 
életlehetőségekkel rendelkező 
hátrányos helyzetű személyek 
számának növelése

Önkormányzati közszolgáltatások hozzáférhetőségének és minőségének fejlesztése 

A leromlott városi területeken a 
jobb életlehetőségekkel 

rendelkező hátrányos helyzetű 
személyek számának növelése 

A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés

4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 
bővítése, fejlesztése

4.3. Leromlott városi területek 
rehabilitációja

5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések 
(paktumok) 

5.2. A társadalmi együttműködés 
erősítését szolgáló helyi szintű 
komplex programok

4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A városok demográfiai 
problémáinak kezelése, 
szegregátumok kezelése

A városok é várostérségek 
összehangolt és integrált 
fejlesztése

Leszakadó városi területek 
megújítása és hátrányos 
helyzetűeket támogató programok 
megvalósítása

Élhető, vonzó települések megteremtése és a munkavállalást ösztönző infrastruktúra fejlesztése

Leszakadó városi területek 
megújítása és hátrányos 
helyzetűeket támogató 
programok megvalósítása

Leszakadó városi területek megújítása és hátrányos helyzetűeket támogató 
programok megvalósítása



TOP 
prioritási 
tengely

Egyedi 
célkitűzés

A városi 
lakosság 
közösségi 
aktivitásának 
növelése a 
helyi 
közösségszer
vezés és 
kulturális 
kínálatbővítés 
segítségével 

TOP 
prioritás

7.2 Helyi 
közösségszer
vezés a városi 
helyi 
fejlesztési 
stratégiához 
kapcsolódva

ITP 
célkitűzés

Kapcsolódó 
megyei 

stratégiai 
célkitűzések

A gazdasági 
növekedés, 
versenyképes, 
innovatív 
gazdaság, 
kitörési 
pontokra 
épülő 
gazdaságfejles
ztés a 
fejlődési 
potenciált 
hordozó 
ágazatok 
fejlesztésével, 
a 
foglalkoztatás 
bővítésével 

A térségi és a 
helyi 
erőforrások 
fenntartható 
kihasználásár
a épülő 
gazdaságfejles
ztés: a 
Balaton 
térségére és 
az ipari-, 
innovációs 
tengelyekre 
specializált 
prioritásokkal
.

Egészséges 
társadalom 
megteremtése

Közösségi 
megújulás, 
értéktudatos 
és szolidáris 
társadalom 
kialakítása 

A városok és 
várostérségek 
összehangolt 
és integrált 
fejlesztése

A mobilitás 
támogatása, 
az elérhetőség 
javítása, a 
közlekedés 
fejlesztése

Térégi 
potenciálokra 
alapozott, a 
gazdaság 
versenyképes
ségének 
javítását 
szolgáló, 
fenntartható 
térszerkezet 
kialakítása.

 A mobilitás 
támogatása, 
az elérhetőség 
javítása, a 
közlekedés 
fejlesztése

Egészséges 
társadalom 
megteremtése

Közösségi 
megújulás, 
értéktudatos 
és szolidáris 
társadalom 
kialakítása 

A gazdasági 
növekedés, 
versenyképes, 
innovatív 
gazdaság, 
kitörési 
pontokra 
épülő 
gazdaságfejles
ztés a 
fejlődési 
potenciált 
hordozó 
ágazatok 
fejlesztésével, 
a 
foglalkoztatás 
bővítésével 

Közösségi 
megújulás, 
értéktudatos 
és szolidáris 
társadalom 
kialakítása 

Kreatív, 
tudásalapú 
társadalom, 
korszerű 
gyakorlati 
tudás 
biztosítása 

A városok és 
várostérségek 
összehangolt 
és integrált 
fejlesztése

Közösségi 
megújulás, 
értéktudatos 
és szolidáris 
társadalom 
kialakítása 

Természeti-, 
táji és egyéb 
stratégiailag 
fontos 
erőforrások 
megőrzése, 
fenntartható 
használata, 
energiahatéko
nyság és 
környezetünk 
védelme

Kapcsolódó 
megyei 

beavatkozás

Az 
elérhetőség 
javítása

Térségi 
mobilitás 
biztosítása

Az 
elérhetőség 
javítása

Térségi 
mobilitás 
biztosítása

A szociális 
alapszolgáltatá
sokhoz és 
gyermekjóléti 
alapellátásokh
oz (bölcsőde, 
családi 
napközik stb.), 
valamint 
óvodai 
ellátáshoz való 
hozzáférés 
javítása és a 
szolgáltatások 
minőségének 
fejlesztése

A lakosság 
egészségének 
megőrzése, 
egészségi 
állapotának 
javítása

A 
munkaerőpia
ci kereslet és 
kínálat 
összhangjána
k javítására 
irányuló 
intézkedések

 A népesség 
képzettségéne
k és 
innovációs 
képességeinek 
javítása, 
fiatalok, 
pályakezdők 
megyei 
foglalkoztatás
ba integrálása

A képzések 
szerkezetének 
és 
tartalmának 
továbbfejleszt
ése az 
innovatív 
megoldások 
támogatására, 
a térségi 
gazdaság és a 
társadalom 
igényeihez 
való jobb 
alkalmazkodá
s érdekében

A városok 
demográfiai 
problémáinak 
kezelése, 
szegregátumo
k kezelése

Városok 
ellátó 
szerepének 
növelése a 
várostérségek 
központi 
funkcióinak 
erősítése

A városok 
demográfiai 
problémáinak 
kezelése, 
szegregátumo
k kezelése

Közösségi szinten irányított városi helyi 
fejlesztések (CLLD) Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban 

A foglalkoztathatóság javítása és a helyben, 
a helyi és térségi gazdasági szereplők által 

foglalkoztatottak számának növelése 

A leromlott városi 
területeken a jobb 
életlehetőségekkel 

rendelkező hátrányos 
helyzetű személyek 

számának növelése valamint 
a társadalmi aktivitás, 

társadalmi összetartozás 
növelése helyi szinten 

A városi lakosság közösségi 
aktivitásának növelése a helyi 

közösségszervezés és 
kulturális kínálatbővítés 

segítségével 

Megyei jogú városok 
gazdasági környezetének 

fejlesztése a foglalkoztatás 
növelése érdekében 

Kisgyermekesek 
munkaerőpiacra történő 

visszatérése a gyermekellátási 
szolgáltatások által 

Vállalkozói tevékenységek 
ösztönzése és a népesség 

megtartása városfejlesztési 
beavatkozásokkal 

Fenntartható közösségi 
mobilitás elősegítése 

6.1 Gazdaságfejlesztés
6.2 Családbarát, munkába 
állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztése

A megyei jogú város 
önkormányzatai 

energiahatékonyságának 
javítása és a megújuló 

energiaforrások 
részarányának növelése 

Önkormányzati közszolgáltatások 
hozzáférhetőségének és minőségének 

fejlesztése 

A leromlott városi 
területeken a jobb 
életlehetőségekkel 

rendelkező hátrányos 
helyzetű személyek 
számának növelése 

7.1 Kulturális és közösségi 
terek infrastrukturális 
fejlesztése 

6.3 Gazdaságélénkítő és 
népességmegtartó 
városfejlesztés 

6.4 Fenntartható városi 
közlekedésfejlesztés 6.6. Városi közszolgáltatások fejlesztése 6.7. Leromlott városi 

területek rehabilitációja 
6.8. Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó 
foglalkoztatás-fejlesztés 

6.9 Társadalmi kohéziót 
célzó helyi programok 

6.5. Önkormányzatok 
energiahatékonyságának és a 

megújuló energia-
felhasználás arányának 

növelése

Természeti-, táji és egyéb 
stratégiailag fontos 
erőforrások megőrzése, 
fenntartható használata, 
energiahatékonyság és 
környezetünk védelme

Ipari és gazdasági területek, 
telephelyek szolgáltatás- és 
infrastruktúra fejlesztése a 
munkahelyteremtés 
érdekében

A szociális 
alapszolgáltatásokhoz és 
gyermekjóléti 
alapellátásokhoz (bölcsőde, 
családi napközik stb.), 
valamint óvodai ellátáshoz 
való hozzáférés javítása és a 
szolgáltatások minőségének 
fejlesztése

Az energiagazdálkodás 
racionalizálása, a települések 
alternatív és megújuló 
energiahasznosításának 
elősegítése, intézmények 
energiaracionalizáló 
fejlesztései, alkalmazkodás a 
klímaváltozás hatásihoz a 
városokban

A városok demográfiai 
problémáinak kezelése, 
szegregátumok kezelése

A városok demográfiai 
problémáinak kezelése, 
szegregátumok kezelése

Természeti-, táji és egyéb 
stratégiailag fontos 
erőforrások megőrzése, 
fenntartható használata, 
energiahatékonyság és 
környezetünk védelme.

A városok é várostérségek 
összehangolt és integrált 
fejlesztése


