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Bevezetés 
 

A fejezet tartalma: A módszertan módszertana. A módszertan kidolgozásának háttere és célja. A munka módszertana, 
felhasznált dokumentumok, információk.  
A módszertan példaértéke: a dokumentum más megyék számára megfogalmazott iránymutató lépései, megyén túlmutató 
javaslatai. 

 

A Veszprém Megyei Önkormányzat a TÁMOP-7.2.1.11/K „Technikai segítségnyújtás projekt 

keretében kívánta módosítani a 2013 decemberében elfogadott Veszprém Megyei 

Területfejlesztési Koncepcióját (továbbiakban: Koncepció). A Koncepció készítésével 

párhuzamos zajlott az Operatív Programok (továbbiakban: OP-k) tervezése, ebben az időszakban 

az országos fejlesztéspolitikai irányok még ismeretlenek voltak a nyilvánosság előtt, így a 

Koncepció „csak” a megyei igényekre és az előző tervezési időszak tapasztalataira építhetett; így a 

módosítást nemcsak az azóta eltelt két esztendő, hanem a 2014-2020-as tervezési időszakra 

elkészült, és elfogadott országos fejlesztési dokumentumok is indokolták. 

  

A megye részéről felmerült jogos igény, hogy a Koncepció módosítást előzze meg egy olyan 

módszertan kidolgozása, amely biztosítja a megye területén megvalósítható GINOP, EFOP, 

RSZTOP (együtt: ágazati OP-k) és a TOP fejlesztések, valamint a megyei területfejlesztési 

dokumentumokban foglaltak közötti maximáis szinergiát. Jelen dokumentum e módszertan 

kialakítását szolgálja.  

 

Munkánk módszertana alapvetően dokumentumok elemzésére épül, amelynek során 

támaszkodtunk az EMIR nyilvános adataira, a jelen „Technikai Segítségnyújtás” projekt keretében 

végzett más szakértői anyagok (főleg a 2007-2013-as időszak fejlesztési eredményeinek) 

megállapításaira, illetve folyamatosan feldolgoztuk a településekről, térségi szolgáltató 

intézményektől beérkezett javaslatokat is. 

 

A Veszprém Megyei Önkormányzat több rendezvényt is szerevezett a munka facilitálása, a helyi 

igények, vélemények megjelenése érdekében. 2015. november 2-én, a megye településinek 

részvételével került sor a módszertani tanulmány egyeztetésére. 2015. december 2-4-én a 

TÁMOP-7.2.1.11/K „Technikai segítségnyújtás projekthez kapcsolódóan az Önkormányzat 

szakmai napokat szervezett a megye 6 településén. A Megyei Területfejlesztési Koncepció 

módosítására vonatkozó módszertan kidolgozása a 2015. december 4-i szakmai nap témája volt, 

Várpalota és Zirc helyszínekkel. 

 

A dokumentum elkészítésekor az ágazati OP-k és az Országos Területfejlesztési Koncepció 

(OTFK) mellett felhasználtuk a megyei fejlesztési dokumentumokat, úgy, mint a Veszprém 

Megyei Területfejlesztési Koncepciót, Veszprém Megye Területfejlesztési Programját 

(továbbiakban: Program), Veszprém Megye Integrált Területi Programját, valamint a megyei 

projektgyűjtés eredményeként megszületett projektlistát. 

 

A dokumentum kiterjed az OTFK Veszprém megyére vonatkozó javaslatinak, valamint a megyei 

területfejlesztési dokumentumoknak a vizsgálatára és elemzésére az OP-knak való megfelelősség 

szempontjából. A vizsgálat OP specifikus és vizsgálati szempontrendszere alapján (az OP-k és a 

megyei prioritások, célkitűzések, célcsoport, beavatkozási logika, beavatkozási terület összevetése) 

eredményeként beazonosíthatóak a megyei fejlesztési „fehér foltok”, azaz azok a lehetséges 

fejlesztési célterületek, amelyekre a Koncepció vagy a Program egyáltalán nem vagy csak részben 

reagál. Az illeszkedéseket – vagyis, hogy az adott OP-ban megfogalmazott cél kapcsolódik-e 
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megyei stratégiai célhoz, továbbá megyei beavatkozási területhez – minden OP esetében egy 

áttekinthető táblában foglaltuk össze.  

A módszertani dokumentum ezen túlmenően javaslatokat tesz az illeszkedési hiányok 

megszűntetésére, meghatározza az OP-k és a megyei fejlesztési stratégiáknak megfelelő 

célterületeket, illetve javaslatot tesz az OP-k keretében a megyében fejlesztendő szakterületekre, 

témakörökre, lehetséges fejlesztési irányokra is. 

 

A módszertan célja továbbá, hogy javaslatot tegyen a további projektgyűjtési, projektgenerálási, -

értékelési, és -fejlesztési feladatokra, illetve az ágazati középirányító szervekkel való 

együttműködésre a megvalósítandó fejlesztések facilitálása érdekében. 

A módszertan – a megyei igényeknek megfelelően – nemcsak a Veszprém Megyei 

Területfejlesztési Koncepció, hanem más megye területfejlesztési dokumentumainak, illetve a 

megye egyéb fejlesztési dokumentumai (pl. Járási Esélyegyenlőségi Programtervek) ágazati OP-

khoz kacsolódó részeinek átgondolását is szolgálja.   
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Vezetői összefoglaló 
 

A fejezet tartalma: Veszprém Megye területén megvalósítható GINOP, EFOP, RSzTOP fejlesztések 

valamint a megyei területfejlesztési dokumentumokban foglaltak – a megyére allokált TOP források (ITP) 

– közötti szinergia biztosítására vonatkozó szükséges lépések bemutatása, összefoglalása.  

A tervezés szerencsés esete lenne, ha a megyei területfejlesztési célrendszerben közvetlenül vagy 

közvetetten az operatív programok összes célkitűzése megjelenne. Ez sem a térségi jellemzők, 

sem a helyi igények, prioritások, sem a tervezés ütemezése miatt nem lehetséges. A jövőbeli 

pályázati lehetőségek maximális kihasználása érdekében azonban szükséges a célrendszerek 

közelítése, erőteljesebb kapcsolódása. 

 

A célrendszerek vizsgálata alapján összességében elmondható, hogy az egyes OP-k célkitűzései 

csak részben jelennek meg mind a megyei Koncepció stratégiai céljai, mind a megyei Programban 

kijelölt beavatkozások között. Az illeszkedési hiányok nagyrészt a célcsoport meghatározásában, 

kisebb arányban a célterületek kijelölésében mutatkoznak meg. Elmondható az is, hogy a 

Koncepció szintjén magasabb szinergia mutathatóak ki, a beavatkozások tekintetében már inkább 

vannak hangsúlybeli eltolódások. 

 

Az egyes OP célok beépítése a megyei területi célok közé minden OP-k tekintetében eltérő 

beavatkozást igényel. Az EFOP és az RSZTOP esetében nem szükséges a megyei célrendszer 

átstrukturálása, a stratégiai célok leírásának pontosításával, kiegészítésével elérhető a maximális 

illeszkedés biztosítása. Mindkét OP kiemeli a hátrányos helyzetű emberek és térségek támogatását 

e célterületek esetében, továbbá kiemelt célterület a gyermekszegénység csökkentése.  

Annak érdekében, hogy valamennyi – a helyi igények által is kívánatos – GINOP cél megjelenjen 

a területi dokumentumok célstruktúrájának bővítése szükséges. A Koncepció céljai között meg 

kell jeleníteni a vállalkozó ismeretek bővítését, a nemzeti turisztikai marketing és keresletösztönző 

programok indítását, a versenyképes IKT szektor fejlesztését, és az Ifjúsági Garancia Programot, 

továbbá hangsúlyozni kell a kapacitásbővítést és a hálózatosodás támogatását is. 

A megyei Koncepció és a TOP közötti illeszkedés szoros, hiányzó célterület alapvetően nincs, 

csak hangsúlybeli eltolódások. A megyei dokumentumokban különösen javasolt megerősíteni a 

munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztést és a turizmus támogatását. 
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Veszprém Megye területfejlesztési dokumentumai 
 
A fejezet tartalma: A dokumentumok bemutatása, rövid elemzése, közöttük lévő szinergiák, vagy 

antagonizmusok bemutatása.  

 

A megye területfejlesztési dokumentumai  
 

A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és a 2011. évi CXCVIII. törvény 

alapján a megyei önkormányzatok legfontosabb feladata lett a területfejlesztés, és a megye vált a 

tervezés legfontosabb területi szintjévé. Mindezek hatására a megyei önkormányzat feladata lett a 

térség átfogó és hosszú távú fejlesztését megalapozó dokumentum kidolgozása.  

A megyei programkészítés és finanszírozás kereteit az 1298/2014. (V. 5.) Korm. határozat jelöli 

ki, amely tartalmazza a megyék, továbbá azok járásai illetve az megyei jogú városok fejlesztését 

támogató források indikatív megoszlását. A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal iránymutatást 

adott közre a megyei szintű tervezési folyamat keretében elkészítendő tervdokumentumok 

kidolgozásához. Az ebben foglalt ajánlások, valamint a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet „a 

területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi 

követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük 

részletes szabályairól” teremtették meg a megyei tervezés szakmai és jogszabályi kereteit.  

A megújított szabályozás szerint a megyéknek először egy koncepciót, majd programot kellett 

készíteni. 

 

1. Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciója 

2013 decemberében, Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából készült el Veszprém Megye 

Terület fejlesztési Koncepciója, amely a 62/2013. (XII. 19.) MÖK határozat melléklete. A 

dokumentum elkészítését megelőzte 2012 októberében egy feltáró-értékelő vizsgálat (Veszprém 

Megye Területfejlesztési Koncepciója Feltáró-értékelő vizsgálat), illetve 2013 

novemberében egy helyzetértékelő dokumentum (Megyei szintű helyzetértékelő 

dokumentumok utómunkálata keretében a megyei tervezési dokumentumokat 

megalapozó regionális kitekintésű helyzetértékelő dokumentum). 

A Területfejlesztési Koncepció egy megalapozó dokumentum, feladata, hogy biztosítsa a megye 

területfejlesztési programjának kidolgozásához szükséges irányelveket, meghatározza a megye 

fejlesztési stratégiájának fő céljait, információt biztosítson az ágazati és a kapcsolódó területi 

tervezés számára, továbbá orientálja a 2014-2020-as fejlesztési ciklus forrásfelhasználását. A 

koncepció 10 stratégiai célból és számos részcélból felépülő célrendszere a megye hosszú távú 

jövőképének elérését szolgálja. 

A koncepció kiterjed a megye társadalmi, gazdasági és környezeti alrendszereire, a megye 

fejlődése szempontjából fontos témákra, ágazatokra, az önkormányzati, a közszféra, a gazdasági 

szereplők, a civil szervezetek és az egyházak felelősségébe tartozó feladatokra. 

 

2. Veszprém Megye Területfejlesztési Programja (Stratégiai Program, Operatív 

Program, Környezeti Értékelés) 
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A Veszprém Megyei Önkormányzat a területfejlesztési koncepcióval összhangban elindult a 

Veszprém Megye Területfejlesztési Programjának kidolgozás is. A középtávra szóló 

területfejlesztési program stratégiai és operatív programból épül fel. Ezek a dokumentumok 2014 

szeptemberében, a „Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti 

időszakra” című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a 

Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából készültek. A 47/2014. (IX. 25.) MÖK határozat 

mellékletei. 

Veszprém megyei területfejlesztési operatív program készítésének célja, hogy egy egységes 

dokumentumba foglalja össze az elkövetkező 7 évre tervezett fejlesztéseket, tervezett 

beavatkozásokat bemutatva, hogy azok a kitűzött célok elérését miképpen szolgálják.  

 

3. Veszprém Megye Integrált Területi Programja 

A térségi gazdaságfejlesztést és a foglalkoztatás erősítését célzó Terület- és Településfejlesztési 

Operatív Program (továbbiakban: TOP) lehetőséget biztosít a területi szereplők igényei és 

szükségletei alapján meghatározott fejlesztések megvalósítására. A megyék számára az 1702/2014. 

(XII.3.) Korm. határozat alapján rendelkezésre álló TOP forráskeret felhasználását a megyék 

területfejlesztési koncepciói és programjai alapozzák meg. A forrásfelhasználás hatékonnyá tétele 

érdekében szükségessé vált tehát egy olyan dokumentum elkészítése, amely a helyi igényekkel 

összhangban a rendelkezésre álló TOP forráskeretek felhasználásának szerkezetét, elvárt 

eredményeit és ütemezését támasztja alá a 2014-2020-as költségvetési időszakra vonatkozóan. Ez 

a dokumentum az Integrált Területi Program (továbbiakban: ITP), ami a fejlesztési 

dokumentumok elfogadása után egy évvel, 2015 szeptemberében készült el. AZ ITP a TOP 

források terhére megvalósuló, egyes ágazatokra és több kulcsprojektre épülő 

projektcsomagokból épül fel. 

 

4. Háttérdokumentum Veszprém megye intelligens szakosodási stratégiájának 

kidolgozásához 

Az intelligens szakosodási stratégiák az Európai Bizottság kezdeményezésére készülnek Európa-

szerte nemzeti és területi szinten annak érdekében, hogy a Strukturális Alapok felhasználása 

hatékonyabbá váljon, valamint fokozható legyen a szinergia a különböző közösségi, nemzeti és 

regionális szintű szakpolitikák, illetve a köz- és magánforrásokból finanszírozott beruházások 

között. Az intelligens specializáció keretében azonosításra kerülnek minden térség egyedi 

jellemzői és értékei, a folyamat pedig segít rámutatni az egyes térségek versenyelőnyeire, 

felsorakoztatva a regionális szereplőket és erőforrásokat egy, a kiválóságra épülő jövőkép mögé. 

A megye lehetséges innováció-orientált jövőképe a következőképpen hangzik: "Veszprém megye 

kedvező gazdasági potenciálját megtartva, a tudásintenzív tevékenységek szerepét növelve, 

továbbá a közösségi hálózatokat erősítve hosszú távon is fenntartható, versenyképes, a közép-

európai gazdasági térben meghatározó szerepet betöltő nyitott, befogadó megyévé váljon." 

A megye innováció-orientált jövőképéhez kapcsolódóan kitűzhető lehetséges stratégiai cél a 2014-

2020 közötti időszakra: "A megye fejlesztés-stratégiai célja a hagyományos gazdaságfejlesztési 

szempontok mellett az innováció összetett szempontrendszerének kiterjesztése a megyei gazdaság 

egészére és a társadalmi fejlődés meghatározó területeire, végcélként kitűzve a megyében élők 

életminőségének folyamatos javítását." 
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A fenti specifikus részcélt megvalósítását javasolt további innováció-orientált részcélok 

alábontásával is megfogalmazni, úgymint:  

- A megye K+F hatékonyságának, erőforrásainak és háttérfeltételeinek differenciált 

fejlesztése, amely kiterjed a hagyományos, feltörekvő, illetve kiegészítő gazdasági ágak és a 

társadalmi tevékenységek infrastrukturális ellátottságának növelésére is.  

- A megyében működő vállalatok innovációs képességének fejlesztése, a tudástermelés, 

technológiatranszfer, és tudás hasznosítást segítő feltételrendszer biztosítása.  

- Az innovációkat segítő partnerség és hálózatok fejlesztése; megyén belüli és kívüli, a 

megye adottságaihoz igazodó együttműködések támogatása. 

A megye jövőképéhez és az abból levezetett innováció céljaihoz kapcsolódóan a dokumentum 

megfogalmaz projektcsomagokat, projekteket, amelyek visszaköszönnek a többi területfejlesztési 

dokumentumban, illetve a megye projektgyűjtés során kialakított vezérprojektjei között. 

 

5. Javaslat a differenciált szolgáltatások megerősítésére és bevezetésére irányuló 

intézkedési tervhez 

A Kormány elfogadta a humán közszolgáltatások differenciált szervezésének bevezetéséről szóló 

1709/2015. (X. 5.) Kormányhatározatot. A megyei önkormányzatok lehetőséget kaptak a területi 

különbségek kiegyenlítésére irányuló kormányzati célkitűzés elérését elősegítő, valamint a helyi 

szükségletekre érdemi választ adó differenciált szolgáltatások megerősítését, illetve bevezetését 

szolgáló intézkedési terv kidolgozásában való közreműködésre. A javaslatokat az alábbi 

szempontok alapján kellett kialakítani: 

- főszabály szerint az egészségügyi, oktatási, felsőoktatási, szociális, felzárkózási, 

családsegítő, ifjúsági, gyermekjóléti és kulturális területen működő szolgáltatások 

fejlesztését kellett fókuszba helyezni, 

- a kijelölt cél szolgáltatás módosításával (átalakításával, kiegészítésével, kiterjesztésével), 

vagy új szolgáltatás bevezetésével válhat teljesíthetővé, 

- 2017-ig megvalósítható javaslat lehetett, amely hatása már 2018-ban érzékelhető, 

- nem tartalmazhatott térségi fejlettségbeli különbségek megszüntetésére irányuló elemet, 

- a javaslatok bármely operatív programból finanszírozásra kerülhetnek,  

- prioritást élveztek a több operatív programból finanszírozandó, egymásra épülő javaslatok  

- a megyei jogú város is kerülhetett bevonásra a javaslat megtételénél. 

Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium szakmai irányításával, a települési 

polgármesterek és jelentősebb térségi szerepet betöltő intézmény vezetőinek véleményét 

megismerve a Közgyűlés az alábbi – rangsor nélküli – javaslatokkal élt az intézkedési terv 

elkészítéséhez:  

- Tömegközlekedési szolgáltatás áttekintése a differenciált igényekhez igazodóan, ide értve 

különösen az iskolabusz hálózat működtetését és a színházi buszjáratok biztosítását is  

- Háziorvosi rendelőben levett vér heti egy alkalommal való szállítása a laboratóriumba.  

- Helyben történő egészségügyi szűrések a megye területén – mozgó prevenciós szolgálat.  
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- Utazó gyógypedagógiai hálózat mintájára utazó iskolapszichológus, fejlesztő pedagógus 

hálózat kialakítása.  

- Helyi civil közösség építés, megerősítés támogatása, partnerség erősítése.  

- Alapellátási formák megjelenése, biztosítása, garantálása a bentlakásos intézmények 

vonatkozásában mind szociális, mind gyermekjóléti területen (pl.: fogyatékosok nappali 

intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye), amelyek a bentlakásos intézményi 

férőhelyekre várakozóknak alternatívaként szolgálhatnak.  

- A „Koffer Színház” program, a színházak a faluban (járásban) program támogatása, 

továbbá kulturális előadássorozatok fejlesztése a könyvtárak bevonásával. 

 

A megye területfejlesztési dokumentumainak szinergiája 
  

Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciójának készítése párhuzamosan zajlott 

Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK, Nemzeti Fejlesztés 2030) 

kidolgozásával, ezért kölcsönösen is építenek egymásra.  Az OFTK tervezése során beépítésre 

kerültek azok a Veszprém megyei területpolitikai célkitűzések, amelyeket a megyei közgyűlés a 

tervezés kezdetekor megfogalmazott.  

1. A közösségi közlekedést segítő kelet-nyugati irányú közlekedési infrastruktúra (8-as főút 

és vasútvonalak) hálózati fejlesztése, a városok közötti kapcsolat javítása.  

2. A helyi gazdaság jelenlegi teljesítő képességének, hozzáadott értékének emelése, új 

perspektivikus ágazatok és a „tudásalapú ipar” megerősödése.  

3. A megyében élők szaktudásának, képzettségi színvonalának növelése, a tudományos 

kutatás és fejlesztés feltételeinek, intézményeinek fejlesztése. 

4. Az ipari zónák rehabilitációjának folytatása, a turizmus és a koncentrált ipari 

tevékenységek környezetterhelésének minimalizálása.  

5. A megye határain túlnyúló egészségügyi szolgáltatások fejlesztése.  

6. A megye táji, természeti és műemléki értékeinek megőrzése, tematikus összekapcsolása, 

fenntartható hasznosítása, megismertetése.  

7. A karsztvíz ivóvízforrás védelmének fejlesztésével a környezet minőségének javítása és a 

Balaton táji, természeti védelmének növelése.  

8. A balatoni turisztikai körzet, mint rekreációs térség szolgáltatás- és minőségi kínálatának a 

szezonalitást oldó fejlesztése, koordinálása.  

9. A városok térségszervező szerepköreinek élénkítése, kooperálás; az aprófalvas és 

perifériális térségek komplex fejlesztése a népességmegtartás érdekében.  

10. A megyeszékhely és a városok a kultúra és az innovatív tudás központjai. 

 

A megyei területfejlesztési koncepció megfogalmazta a megye fejlesztéspolitikáját, azaz Veszprém 

megye és a térség fejlődésének fő irányait, fejlesztési stratégiájának céljait, építve az OFTK-ban 

megfogalmazott célkitűzésekre és indoklásukra, úgy, hogy az egyes fejlesztési célok 

meghatározásánál figyelembe vette a megyei, és a megyén belüli egyes térségek speciális 

adottságait és lehetőségeit is. 

A Területfejlesztési Koncepció biztosította a Veszprém Megye Területfejlesztési Programja 

(Stratégiai- és Operatív Program) kidolgozásához szükséges irányelveket, meghatározta a 

megye fejlesztési stratégiájának fő céljait. Míg a területfejlesztési koncepció a megye hosszú távú 
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céljait jelölte ki, addig a Területfejlesztési Program a 2014-2020-as időszak középtávú 

területfejlesztési programja. A területfejlesztési program stratégiai és operatív programból épül fel. 

A Stratégiai Programra alapozva az Operatív Program készítésének célja volt, hogy rendszerezze 

és egy egységes dokumentumba foglalja össze a 7 évre tervezett fejlesztéseket, bemutatva a 

beavatkozásokat, és hogy azok a kitűzött célok elérését miképpen szolgálják. A területi 

szereplőktől a 2014-2020 fejlesztési időszakra vonatkozóan a koncepció és a program kidolgozása 

során több száz projektötlet merült fel, így széles társadalmasított információs bázisra épülő 

program, ezen információk feldolgozását, rendszerezését is magában hordozza. A megye 

területfejlesztési programja az OFTK-val összhangban kijelölte a fő gazdaságfejlesztési irányokat, 

miközben a program céljainak kialakításánál a megye településeinek településfejlesztési 

igényei és javaslatai is figyelembevételre kerültek. A járásokból folyamatosan érkező 

projektjavaslatok valós, helyi igényeken és lehetőségeken alapultak, de nem feltétlen voltak teljes 

mértékben összhangban a megye átfogó és reálisan megvalósítható céljaival.  

A Veszprém Megyei Integrált Területi Program célrendszerét a tervezés során elkészült 

korábbi dokumentumok (Koncepció és Program) céljai határozzák meg, emellett a TOP-ban 

rögzített egyedi célkitűzésekhez való hozzájárulás. A projektcsomagok is az 

alapdokumentumokhoz tartozó projektlistából indulnak ki, azonban a kulcsprojektek a megyei 

programon túl az ágazat programokhoz és prioritásokhoz, a helyi gazdaságfejlesztési érdekekhez, 

valamint az EU 2020 stratégiai céljaihoz is illeszkedniük kell. 

A projektcsomagok kialakításához a megye 2014 nyarán a 2014-2020-as időszakra vonatkozóan 

projektgyűjtést végzett. Ugyan ezzel párhuzamosan az országos tervezés is folyt már, a tervezési 

dokumentumok még nem kaptak nyilvánosságot és a települések sem rendelkeztek érdemi 

információval. Ebből kifolyólag a beérkezett projektjavaslatok ötletszerűek voltak, amelyek a helyi 

igényekre épültek, de kidolgozottságuk minimális volt. A projektek továbbfejlesztéséhez 

hiányosak voltak az információk az országos fejlesztéspolitikai elképzelésekről. 

A beérkezett projektjavaslatok értékelése 100 pontos rendszerben történt, ezen belül maximálisan 

50 pont volt adható a projekt tartalmára, illetve szintén maximálisan 50 pont a projekt 

előkészítettségére és pénzügyi megalapozottságára vonatkozóan. A beérkezett projektjavaslatok 

feldolgozására vonatkozó módszertani útmutató alapján a projekt tartalmára vonatkozó értékelési 

szempontrendszer az alábbi pontokban alapoz az előző fejlesztési dokumentumokra: 

1.5. Kapcsolódás a Megyei/Járási vezérprojektekhez (az adatlap mellékletében feltüntetett 

lehetőségekből)  

  Nem illeszkedik 0 pont  

  Illeszkedik 6 pont  

Megjegyzés: Csak akkor értékelhető ponttal, ha ez a projekt leírása alapján reálisnak 

tekinthető! 

1.6. Érinti-e a projekt megvalósítása az alábbi tématerületeket? Barnamezős beruházás; 

Munkahelymegtartás, munkahelyteremtés; Kutatás+Fejlesztés+Innováció; CO2 kibocsátás 

csökkentés, megújuló energia; Oktatás és képzés; Szegénység és szegregációcsökkentés. 

Húzza alá, hogy melyeket!  

  Nincs aláhúzás 0 pont  

  Egy aláhúzás 3 pont  

  Kettő aláhúzás 6 pont  
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  Három vagy több aláhúzás 10 pont  

Megjegyzés: Mindegyik szempont csak akkor értékelhető ponttal, ha ez a projekt leírása 

alapján reálisnak tekinthető!  

 
Az ITP-ben megfogalmazott célok közül több intézkedési terv megjelenik a megye a humán 
közszolgáltatások differenciált szervezésének bevezetéséről szóló 1709/2015. (X. 5.) 
Kormányhatározathoz tett javaslataiban is, pl. a helyi közösségek erősítése. 
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A fejlesztési területek az ágazati operatív programok tükrében 
 

Mit kíván elérni a megye? Veszprém Megye kijelölt fejlesztési céljai 
 
A fejezet tartalma: Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) Veszprém Megyére 
vonatkozó javaslatainak bemutatása. A megyei fejlesztési tervekben megfogalmazott célok összefoglalása.   
 

Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) az ország társadalmi, gazdasági, 

valamint ágazati és területi fejlesztési szükségleteiből kiindulva hosszú távú jövőképet, valamint 

fejlesztéspolitikai célokat és elveket határoz meg, továbbá ezek alapján fejlesztési prioritásokat 

fogalmaz meg a 2014–2020-as programidőszak fejlesztéspolitikája számára is.  

Az OFTK Veszprém megye pozícionálásában kiemeli a 8. sz. főút menti megyeszékhelyet, autó-, 

bútor-, élelmiszer-, és építőiparával, valamint az elektronikai húzóágazatain kívül a magas 

tudásigényű K+F+I iparágak, a turizmus, a környezetipar (ökopolisz), illetve a vegyipar 

folyamatos fejlődésével. A város fejlődő iparával és felsőoktatási képzőhelyével (Pannon 

Egyetem), valamint Győrrel és Budapesttel a távolabbi jövőben egy egyre sűrűsödő tudástérséget 

alkothat. A térség kiterjed a közvetlen városi vonzáskörzeten túl is, pl. a kelet-balatoni medence 

rekreációs és Várpalota ipari térségeire. Az OFTK az átlagosnál fejlettebb területként említi a 

Balaton partot és háttérterületét; problémákkal leginkább terheltként pedig a Bakonyt és a Marcal-

medencét, illetve a 8-as számú főúttól északra fekvő területet említi. 

A térségben az egy főre jutó GDP-je tartósan a magyarországi átlag alatti. 

 

Az OFTK kijelölte a térség hosszú távú fejlesztési irányait, amelyet a megyei közgyűlés is 

elfogadott: 

1. A közösségi közlekedést segítő kelet-nyugati irányú közlekedési infrastruktúra (8-as főút 

és vasútvonalak) hálózati fejlesztése, a városok közötti kapcsolat javítása.  

2. A helyi gazdaság jelenlegi teljesítő képességének, hozzáadott értékének emelése, új 

perspektivikus ágazatok és a „tudásalapú ipar” megerősödése.  

3. A megyében élők szaktudásának, képzettségi színvonalának növelése, a tudományos 

kutatás és fejlesztés feltételeinek, intézményeinek fejlesztése. 

4. Az ipari zónák rehabilitációjának folytatása, a turizmus és a koncentrált ipari 

tevékenységek környezetterhelésének minimalizálása.  

5. A megye határain túlnyúló egészségügyi szolgáltatások fejlesztése.  

6. A megye táji, természeti és műemléki értékeinek megőrzése, tematikus összekapcsolása, 

fenntartható hasznosítása, megismertetése.  

7. A karsztvíz ivóvízforrás védelmének fejlesztésével a környezet minőségének javítása és a 

Balaton táji, természeti védelmének növelése.  

8. A balatoni turisztikai körzet, mint rekreációs térség szolgáltatás- és minőségi kínálatának a 

szezonalitást oldó fejlesztése, koordinálása.  

9. A városok térségszervező szerepköreinek élénkítése, kooperálás; az aprófalvas és 

perifériális térségek komplex fejlesztése a népességmegtartás érdekében.  

10. A megyeszékhely és a városok a kultúra és az innovatív tudás központjai. 

 

A fent kijelölt megye célkitűzésekbe az OFTK alábbi, hosszú távra megfogalmazott céljai épültek 

be: 

- értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdaság és növekedés feltételeinek biztosítása (kis 

és közepes vállalkozások fejlesztése, foglalkoztatás növelése); 

- népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom elősegítése; 
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- természeti erőforrásaink fenntartható használata, az értékek megőrzése 

(energiafüggetlenség megteremtése), 

- térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet kialakítása (települési integráció). 

Az elfogadott területfejlesztési koncepció tartalmazza a megye jövőképét:  

 
„A Dunántúl szívében fekvő, ezerarcú természeti környezettel rendelkező, tradícióit gondoskodva őrző Veszprém 

megye egészséges társadalmának alkotó munkaerejével, tudásával, innovációra való nyitottságával, feltörekvő 

gazdaságával vonzó, élhető és versenyképes térség. 

Olyan terület, ahol jó és biztonságos az élet, kulturált a társadalom, megvalósul a kiemelkedő táji-, természeti és 

az emberi erőforrások fenntartható használata. Javul a környezet minősége, a helyi társadalom rétegei széleskörű 

együttműködésének is köszönhetően erősödik a közösség megtartó ereje és az indokolatlan egyenlőtlenségek 

mérséklődnek.” 

 
A jövőképben megfogalmazott vonzó, élhető, és versenyképes térség kialakítása érdekében 

Veszprém megye és térségei fejlesztésében prioritást élvez a versenyképesség növelése, a térség 

gazdaságának az itt élők megélhetését segítő fejlesztése, valamint a megye lakossága 

életminőségének javítása, „jól léte” biztosítása, amelyet három átfogó cél, és az azok alapján 

megfogalmazott stratégiai célkitűzések szolgálnak: 

 

1. Gazdasági növekedés, a térségi potenciálokra építő, a versenyképességet fokozó 

gazdaságfejlesztés 

Az átfogó célok között megjelenik az életminőség emelése, amelyhez nélkülözhetetlen a megye 

gazdaságának fejlesztése, a gazdasági növekedés támogatása, versenyképes, innovatív, a kitörési 

pontokra épülő gazdaságfejlesztés, a helyi potenciálok figyelembevételével. A gazdaság 

fejlesztésével cél a foglalkoztatás és a jövedelmek bővítése, a lakosság megélhetésének javítása, 

közvetve a megye térségei és települései népességmegtartó és népességvonzó képességének 

erősítése. 

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 vidékies térségek értékalapú megújítása, egészséges élelmiszertermelés és -ellátás, a vidék élhetőségének 

és életképességének fokozása, a térségek leszakadásának megállítása és újbóli fejlődési pályára állítása. 

 

2. A lakosság életminősége javítása, „jól léte” biztosítása, a társadalom fejlesztése  

A megye területfejlesztési programja hozzá kíván járulni a megye településein élők életminősége 

javulásához, „jól létének” biztosításához. Az életminőség javításának célkitűzése ezért átfogja a 

koncepció egészét, az egészséges társadalom megteremtésétől a megélhetés feltételeinek javítását 

szolgáló gazdaságfejlesztésen, a szolgáltatások elérhetőségének javításán át a települési terek 

környezetminőségének javításáig. 
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Stratégiai célkitűzések: 

- Egészséges társadalom megteremtése 

- Kreatív, tudásalapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás biztosítása 

- Közösségi megújulás, értéktudatos és szolidáris társadalom kialakítása 

 

3. A térszerkezet tudatos alakítása, versenyképességet segítő szerkezetfejlesztés, a 

várostérségek összehangolt fejlesztése. 

Veszprém megye fejlesztésének fontos feltétele az összehangoltan, harmonikusan és 

fenntarthatóan működő, a meglevő térszerkezet rendszerét építő módon hasznosító és a 

környező makroregionális kapcsolatokban aktívan részt vevő gazdasági, társadalmi és területi 

térszerkezet megteremtése, amelyben együttműködő, értékeket teremtő és védő partnerként vehet 

részt a megye minden térsége és települése. Ennek megteremtése átfogó fejlesztéspolitikai 

célkitűzés. 

Stratégiai célkitűzések: 

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

energiahatékonyság és környezetünk védelme 

- Térségi potenciálokra alapozott, a gazdaság versenyképességének javítását szolgáló, fenntartható 

térszerkezet kialakítása  

- Városok és várostérségek összehangolt és integrált fejlesztése 

- A mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, a közlekedés fejlesztése 

 

A stratégiai célkitűzések tíz prioritási terület köré csoportosítva azokra a területekre koncentrálva 

kerültek megfogalmazásra, amelyek befolyásolására megyei szinten is láttak lehetőséget a 

tervezők: 

 

1. Gazdasági növekedés, versenyképesség, innovatív gazdaság, kitörési pontokra épülő 

gazdaságfejlesztés; 

2. Egészséges társadalom; 

3. Kreatív, tudásalapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás; 

4. Közösségi megújulás, értéktudatos és szolidáris társadalom; 

5. Stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata; 

6. Veszprém megye térszerkezetének fejlesztése. Térségi potenciálokra alapozott, a gazdaság 

versenyképességének javítását szolgáló, fenntartható térszerkezet kialakítása; 

7. Veszprém megye fejlesztésének új útja: a városok és a várostérségek összehangolt és 

integrált fejlesztése; 

8. Vidékies térségek értékalapú megújítása. Élhető és életképes vidék, egészséges élelmiszer-

termelés és ellátás; 

9. Területfejlesztési célkitűzésekkel összehangolt területhasználat kialakítása; 

10. Mobilitás, az elérhetőség megújuló rendszerei és kapcsolt terei, a közlekedés fejlesztése. 

 

A területfejlesztési program prioritásai a megyei területfejlesztési koncepció céljaihoz 

illeszkednek. Az elfogadott koncepció átfogó és stratégiai céljai a 2020-ig terjedő 
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időszakra szólnak, ami megegyezik a területfejlesztési program időtávjával. Emiatt a 

területfejlesztési stratégia célrendszere megegyezik a területfejlesztési koncepció 

célrendszerével. 

 

Veszprém megye területfejlesztési programja a koncepcióban meghatározott átfogó és stratégiai 

célok figyelembevételével, azok megvalósulása szolgálatában 4 prioritástengelyt határoz meg. 

Ezek Veszprém megye leginkább problematikus és leginkább fejlesztendő kulcsterületeire 

fókuszálnak.  

A területfejlesztési stratégiai program beavatkozási területeket rendel a prioritástengelyekhez. 

Ezek jelölik ki azokat a kérdésköröket, amelyek a megye fejlesztési stratégiáját meghatározzák. 

 

1. Prioritástengely:  
A térségi és a helyi gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatás bővítése a megye hagyományos 

foglalkoztató központjaiban illetve vidéki térségeiben 

A megyei területfejlesztési koncepció rögzíti a megyében fejlődési potenciált hordozó és 

nemzetstratégiailag is kiemelt ágazatokat; ezen ágazatok fejlődése feltételeinek biztosítása 

prioritást élvez:  

- a járműipar és a hozzá kapcsolódó gép- és elektronikai ipar  

- a vegyipar  

- a turizmus  

- az élelmi szer-feldolgozó ipar  

- az építőanyag-ipar fejlesztése  

- a környezetipar  

Az országosan is stratégiainak tekintett ágazatokon túlmenően Veszprém megye egyes 

térségeiben stratégiai jelentőségű:  

- az alumíniumipar  

- az üveg és porcelánipar  

- a faipar és bútorgyártás  

 

Veszprém megye területfejlesztési programja a koncepcióban meghatározott ágazatokra 

fókuszálva rögzíti a beavatkozási területeit:  

1. Ipari és gazdasági területek, telephelyek szolgáltatás- és infrastruktúra fejlesztése a 

munkahelyteremtés érdekében 

2. Megyei kis- és közepes méretű vállalkozások foglalkoztatás-bővítése és innovációs 

teljesítményének javítása 

3. A munkaerőpiaci kereslet és kínálat összhangjának javítására irányuló intézkedések 

4. A helyi foglalkoztatási szint javítása megyei és helyi alternatív foglalkoztatás bővítést célzó 

programok támogatásával 

5. A képzések szerkezetének és tartalmának továbbfejlesztése az innovatív megoldások 

támogatására, a térségi gazdaság és a társadalom igényeihez való jobb alkalmazkodás 

érdekében 

 

2. Prioritástengely:  
A sajátos területi - természeti erőforrás, agroökológiai és turisztikai - potenciálok 

kiaknázása, fenntartható erőforrás gazdálkodás 

A megyei program a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodást, közte a turisztikai 

potenciál elemeinek védelme illetve a megye egyedülállóan gazdag turisztikai potenciálja 

hasznosítása érdekében avatkozik be az alábbi területeken: 

1. A természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás 
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2. Az energiagazdálkodás racionalizálása, a települések alternatív és megújuló 

energiahasznosításának elősegítése, intézmények energiaracionalizáló fejlesztései, 

alkalmazkodás a klímaváltozás hatásaihoz a városokban 

3. Veszprém megye egyedülállóan gazdag turisztikai potenciáljának hasznosítása 

4. A megye agroökológiai potenciáljának hasznosítása, termelési feltételeinek megőrzése 

 

3. Prioritástengely:  
A mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, a helyi és térségi közlekedési 

infrastruktúra fejlesztése 

A mobilitás lehetőségének biztonsága kiemelt fontosságú Veszprém megyében a munkahelyek és 

foglalkoztató központok elérhetőségének biztosítása, ezzel a foglalkoztatás növelése érdekében. A 

közlekedésnek hozzá kell járulnia a társadalmi és gazdasági célok megvalósulásához. Annak 

érdekében, hogy a vidéki, illetve a társadalmi-gazdasági szempontból periférikus térségekben élők 

minél kevesebb hátrányt szenvedjenek a szolgáltatásokhoz és a munkahelyekhez való hozzáférés 

tekintetében, alternatív lehetőségek kiaknázásán túl elsősorban a napi munkába járást 

megbízhatóan lehetővé tevő közösségi, és közúti közlekedés javítása szükséges.  

A program meghatározott a közútfejlesztés, a vasútfejlesztés és a kerékpáros közlekedés 

fejlesztésének országos szintű, Veszprém megyét érintő feladatait. A program a koncepció 

céljaihoz kapcsolódóan az elérhetőség javítását, a térségi mobilitás biztosítását, a környezetbarát 

illetve az intelligens közlekedés támogatását és forgalombiztonsági beavatkozásokat irányoz elő. 

Beavatkozási területek: 

1. Az elérhetőség javítása 

2. Térségi mobilitás biztosítása 

3. Környezetbarát közlekedési eszközök használata 

4. Intelligens közlekedési rendszerek fejlesztése 

5. Forgalombiztonság növelése 

 

4. Prioritástengely:  
A lakosság életminőségének javítása, a diszkrimináció mentesség, valamint a közösségi 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosításával. A helyi 

közösségek fejlesztése. 

A Területfejlesztési Koncepcióban foglaltak szerint Veszprém megye társadalma egészsége és 

megújuló képessége növelése érdekében cél a népességszám csökkenésének megállítása (nagyobb 

távlatban a népesség növelése),  

- a gyermekek születésének ösztönzésével,  

- a lakosság egészségi állapotának javításával, a várható élettartam növelésével,  

- a megye települései népességmegtartó és a népességvonzó erejének növelésével  

- a megye környezeti állapotának javításával.  

 

E célkitűzés szolgálatában alapvető a megye településeinek „családbarát” fejlesztése, a 

gyermekvállalást és a gyermeknevelést könnyítő megoldások széleskörű alkalmazásával. 

Legfontosabb eszköz ennek érdekében a térségi és a helyi gazdaságok erősítése és bővítése, ezzel 

a munkahelyek stabilitásának és a családok megélhetését biztosító jövedelmeknek a növelése. A 

népességvonzó képesség erősítése érdekében ki kell használni a Balaton térsége jelentette 

vonzerőt.  

Alapvető fontosságú továbbá a megyében a népesség képzettségének emelése, a képességek 

folyamatos fejlesztésének és az élethosszig való tanulás; a családok és a közösségek megerősítése, 

a fiatalok és a képzettséget szerzettek térségben tartása, a népesség egészségi állapotának javítása.  
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A Megyei Területfejlesztési Program életminőség javítására fókuszáló prioritása a Koncepció 

népességmegtartással, a humán erőforrások fejlesztéssel foglalkozó stratégiai céljaihoz illetve 

részcéljaihoz kapcsolódik. Az e prioritásban tervezett beavatkozások: 

 

1. A városok demográfiai problémáinak kezelése, szegregátumok kezelése 

2. Városok ellátó szerepének növelése a várostérségek központi funkcióinak erősítése 

3. A szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, családi 

napközik stb.), valamint óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások 

minőségének fejlesztése 

4. A megye környezetminőségének javítása 

5. A lakosság egészségének megőrzése, egészségi állapotának javítása 

6. A népesség képzettségének és innovációs képességeinek javítása, fiatalok, pályakezdők 

megyei foglalkoztatásba integrálása 
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Az átfogó célok, a stratégiai célok, illetve a négy prioritástengely kapcsolata: 
 

Átfogó célok Stratégiai célok 

A térségi és a helyi gazdaság 
fejlesztése, a foglalkoztatás 

bővítése a megye 
hagyományos foglalkoztató 
központjaiban illetve vidéki 

térségeiben 

A sajátos területi - 
természeti erőforrás, 

agroökológiai és turisztikai 
- potenciálok kiaknázása, 

fenntartható erőforrás 
gazdálkodás 

A mobilitás támogatása, 
az elérhetőség javítása, a 

helyi és térségi 
közlekedési 

infrastruktúra fejlesztése 

A lakosság életminőségének javítása , a 
diszkrimináció mentesség, valamint a 

közösségi szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés esélyegyenlőségének 

biztosításával. A helyi közösségek 
fejlesztése. 

Gazdasági növekedés, a térségi 
potenciálokra építő, a 
versenyképességet fokozó 
gazdaságfejlesztés  
 

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

X 
   

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

X 
   

Vidékies térségek értékalapú megújítása, 
egészséges élelmiszertermelés és -ellátás, a 
vidék élhetőségének és életképességének 
fokozása e térségek leszakadásának 
megállítása, és újbóli fejlődési pályára 
állítása  

 
X 
 

   

A lakosság életminősége 
javítása, „jól léte” biztosítása, a 
társadalom fejlesztése  
 

Egészséges társadalom megteremtése  
 

   X 

Kreatív, tudásalapú társadalom, korszerű 
gyakorlati tudás biztosítása  
 

   X 

Közösségi megújulás, értéktudatos és 
szolidáris társadalom kialakítása  
 

   X 

A térszerkezet tudatos 
alakítása, a versenyképességet 
segítő szerkezetfejlesztés, 
várostérségek összehangolt 
fejlesztése  
 

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

 X   

Térségi potenciálokra alapozott, a gazdaság 
versenyképességének javítását szolgáló, 
fenntartható térszerkezet kialakítása  

 X   

A városok és várostérségek összehangolt és 
integrált fejlesztése    X 

A mobilitás támogatása, az elérhetőség 
javítása, a közlekedés fejlesztése    X  
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A prioritási tengelyek beavatkozási területei 
 
Megyei Területfejlesztési Program prioritástengelyei  Beavatkozások  

1. A térségi és a helyi gazdaság fejlesztése, foglalkoztatás bővítése a megye 
hagyományos foglalkoztató központjaiban illetve vidéki térségeiben  

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

Megyei kis- és közepes méretű vállalkozások foglalkoztatás-bővítése és innovációs 
teljesítményének javítása  

A munkaerőpiaci kereslet és kínálat összhangjának javítása 

 
A helyi foglalkoztatási szint javítása megyei és helyi alternatív foglalkoztatás bővítést 
célzó programok támogatásával  
 

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

2. A sajátos területi - természeti erőforrás, agroökológiai és turisztikai - 
potenciálok kiaknázása, fenntartható erőforrás gazdálkodás 

A természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás 

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

Veszprém megye egyedülállóan gazdag turisztikai potenciáljának hasznosítása 

A megye agroökológiai potenciáljának hasznosítása, termelési feltételeinek megőrzése 

3. A mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, a helyi és térségi közlekedési 
infrastruktúra fejlesztése 

Az elérhetőség javítása 

Térségi mobilitás biztosítása 

Környezetbarát közlekedési eszközök használata 

Intelligens közlekedési rendszerek fejlesztése 

Forgalombiztonság növelése 

4. A lakosság életminőségének javítása, a diszkrimináció mentesség, valamint a 
közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosításával. 
A helyi közösségek fejlesztése. 

A városok demográfiai problémáinak kezelése, szegregátumok kezelése 

Városok ellátó szerepének növelése a várostérségek központi funkcióinak erősítése 

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

A megye környezetminőségének javítása 

A lakosság egészségének megőrzése, egészségi állapotának javítása 

A népesség képzettségének és innovációs képességeinek javítása, fiatalok, pályakezdők 
megyei foglalkoztatásba integrálása 
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A 2014-2020-as időszakra vonatkozóan projektgyűjtés eredményeként kialakultak az egyes 

járások gazdasági fókuszú vezérprojektjei, ezek az alábbiak: 

 

Ajkai Járási Vezérprojekt(ek)  

Foglalkoztatás-bővítő fejlesztés az Ipari Parkhoz kapcsolódóan  

1.1. Vállalkozások flexibilitását elősegítő Innovációs és Szolgáltató Központ a Főnix Ipari Parkban  

1.2. Ipari bekötő út  

1.3. Ajkai Foglalkoztatási Paktum  

1.4. Térségi kerékpárút hálózat kialakítása a munkahelyi mobilitás biztosítása érdekében Belterületi és 

külterületi kerékpárút  

1.5. Turisztikai szolgáltatások javítása új élményelemek kialakítása az Ajkai Parkerdőben  

1.6. Ajka Kristály látogatóközpont kialakítása  

1.7. Térségi helyi termékek piacra jutását elősegítő feldolgozó üzemek kialakítása  

1.8. Főnix Ipari Park közútfejlesztése  

1.9. Infrastruktúrafejlesztés az Ipari Parkhoz kapcsolódóan  

 

Balatonalmádi járási Vezérprojekt(ek)  

Idegenforgalmi szezon meghosszabbításával összefüggő foglalkoztatás növelése  

1.1. Foglalkoztatás-bővítés elősegítése az óvodai-, bölcsődei kapacitások, családi napközik számának 

növelésével  

1.2. Turisztikai szolgáltatásbővítés (fürdőfejlesztés, wellness, parti-sétány bazársor átépítése stb.)  

 

Balatonfüredi Járási Vezérprojekt(ek)  

Komplex turisztikai attrakció-, egészségmegőrző- és élményszolgáltatást fejlesztő program  

1.1. Füred Kemping  

1.2. Zákonyi utcai mélygarázs  

1.3. Tudásalapú gazdaságnövekedési és munkahelyteremtő program  

1.4. Tematikus utak  

 

Devecseri Járási Vezérprojekt(ek)  

A Szabad Vállalkozási Zónára alapozó gazdaságfejlesztés 

1.1. Infrastruktúra kiépítése Devecser város ipari övezetében  

1.2. A kistérség hagyományos kézműipari és mezőgazdasági ágazatinak fejlesztése  

Pápai Járási Vezérprojekt(ek)  

Természeti erőforrásra épülő, fenntartható gazdaságfejlesztés  

1.3. Turisztikai potenciálok erősítése, a meglévők szolgáltatási színvonalának növelése, járási turisztikai 

attrakció-fejlesztés  

1.4. Iparterületi fejlesztések támogatása, az iparterület megközelíthetőségének javítása  

 

Sümegi Járási Vezérprojekt(ek)  

Komplex vállalkozásösztönző gazdaságfejlesztési program  

1.1. Iparterület fejlesztése, azon Inkubátorház létrehozása, a betelepülő vállalkozások fejlesztése  

1.2. Ökogazdaság fejlesztésének támogatása  

1.3. Foglalkoztatásnövelő turizmusfejlesztés, tematikus utak kialakítása  

 

Tapolcai Járási Vezérprojekt(ek)  

Természeti erőforrásra épülő, fenntartható gazdaságfejlesztés  

1.1. Környezetipar- és gazdaságfejlesztés  

1.2. Turisztikai potenciálokon, szolgáltatásbővítésen alapuló foglalkozásbarát- és gazdaságfejlesztés  
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Várpalotai Járási Vezérprojekt(ek)  

Újraiparosítás, kiemelten a vegyipar, gépgyártás, hulladék-újrahasznosítás, energiahasznosítás, 

helyi termékláncok  

1.1. Kis- és középvállalkozások fejlődésének és újabb vállalkozások letelepedésének támogatása  

1.2. Környezettudatos régió közösség – az egészséges helyi élelmiszerekért  

 

Veszprémi Járási Vezérprojekt(ek)  

Gazdaságélénkítő és foglalkoztatás-ösztönző iparfejlesztések infrastruktúrájának megteremtése  

1.1. A térségi ipari területek infrastrukturális fejlesztése és elérhetőségének javítása  

1.2. Helyi termék előállításához és forgalmazásához kapcsolódó infrastruktúra megteremtése  

 

Zirci Járási Vezérprojekt(ek)  

Természeti erőforrásra épülő, fenntartható gazdaságfejlesztés  

1.1. Ipari Park és a kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése Zircen  

1.2. Magasabb hozzáadott értékű termékek előállítása és piacra juttatása  

1.3. Ásványvízpalackozás  

1.4. Családi napközi létesítése Zircen  

1.5. A munkába járás feltételeit javító közlekedési infrastruktúra fejlesztése  

1.6. Tematikus utak  

 

A járási kulcsprojektek illeszkedését az egyes OP-hoz, a „Veszprém megye fejlesztési területeinek 

illeszkedése az ágazati operatív programokhoz” című fejezetben ismertetjük. 

 

 

Mit ért el eddig a megye? Veszprém Megye fejlesztései 2013-ig 
 
A fejezet tartalma: Mit ért el eddig a megye? A korábbi ágazati OP-kból, vagy egyéb forrásokból történt 
fejlesztések bemutatása. A megyei fejlesztési „fehér foltok” azonosítása. 

 
A fejezetben bemutatott adtok és daigrammok forrása a TÁMOP-7.2.1.11/K „Technikai 
segítségnyújtás projekt keretében megvalósuló „Megyei szintű humán fejlesztési konstrukciólista 
kidolgozása” című tanulmány. 

Társadalmi Megújulás Operatív Program  

Az EMIR nyilvános adatainak vizsgálata alapján a TÁMOP pályázatok közel 90 százalékát az 

alkalmazkodó képesség javítására irányuló 2., 3. és az egészségmegőrzést és egészségügyi 
humán-erőforrás fejlesztést célzó 6. prioritás kiírásaira nyújtották be a pályázók. Az igényelt 

támogatás alapján viszont a 2. és 3. prioritás mellett a felsőoktatás tartalmi és szervezeti 
fejlesztését a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében célzó 4. prioritás volt a legnagyobb 

forrásigényű. A három prioritás kiírásaira az összes pályázati forrásigény 82,85 százaléka érkezett 

be. 

 

1. ábra – Beadott pályázatok darabszáma (bal) és igényelt támogatás százalékos aránya (jobb) TÁMOP 

prioritások szerint 
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Forrás: EMIR adatok alapján a „Megyei szintű humán fejlesztési konstrukciólista kidolgozása” 

tanulmány 

* igényelt támogatás összesen: 49 971 197 150 Ft 

 

Az országos és közép-dunántúli adatokhoz képest, az igényelt támogatások összegét vizsgálva 

Veszprém kiemelkedik a 4. prioritás esetében – ami leginkább a Pannon Egyetem pályázatainak 

köszönhető. A megye a régióhoz hasonlóan igényelt támogatást a 3. és 2. prioritásban, azonban 

az országos arányt meghaladó, de a régiós aránytól elmaradó forrásigény merült fel az 5. 

prioritásban. A TÁMOP 1. prioritása főként a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által 

megvalósított, országos hatókörű projektekre irányult, emiatt mind a régió, mind a megye adata 

jelentősen elmarad az országostól.  

 

1. ábra – Az operatív programon (TÁMOP) belül az igényelt támogatások százalékos megoszlása 

prioritásonként 

 
Forrás: EMIR adatok alapján a „Megyei szintű humán fejlesztési konstrukciólista kidolgozása” 

tanulmány 

*a TÁMOP-7. prioritás forrásai a technikai segítségnyújtást finanszírozták 

 

A TÁMOP 1. prioritása a foglalkoztathatóság fejlesztését és a munkaerő-piacra való belépés 

ösztönzését célozta. Az 1. (a foglalkoztatási szolgálat fejlesztése, integrált munkaügyi és szociális 

rendszer kialakítása) és 4. (szociális gazdaság, innovatív és helyi foglalkoztatási kezdeményezések 

és megállapodások) intézkedésen belül országosan lehetőség volt pályáztatás útján támogatásigény 

benyújtására. Előbbi esetében például megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának 

és foglalkoztatásának segítése, vagy a hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása 

céljából lehetett pályázatot benyújtani, a 4. intézkedés esetében mindezeket elsősorban non-profit 
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szervezetek foglalkoztatási kapacitásainak erősítésével és vagy innovatív, kísérleti foglalkoztatási 

programok támogatásával lehetett tervezni. Veszprém megyei megvalósítási helyszínnel eme 

intézkedések között egy beadott pályázat szerepel az EMIR nyilvántartásban (TÁMOP-1.1.1-

09/1, Megváltozott munkaképességű emberek munkahelyeinek adaptációja), holott az 1.1.1-es 

komponens több másik kiírása esetében is lehetőség lett volna megyei szereplőknek pályázni. A 

prioritás keretében az projekt szinten igényelt támogatás összege 28 798 641 Ft volt. 

 

A TÁMOP-2. prioritáson belül a pályázók darabszám alapján a TÁMOP-2.3, for-profit 
szervezetek alkalmazkodóképességének fejlesztését célzó intézkedés kiírásaira nyújtották be 

a legtöbb támogatási igényt. A pályázatok között elérhető volt képzéssel kombinált 

munkahelymegőrző támogatás, speciális és általános képzések támogatása nagyvállalkozások 

részére, gyakornoki program keretében történő foglalkoztatás támogatása és fiatalok vállalkozóvá 

válásának támogatása. Az igényelt támogatás összértéke alapján ugyanakkor a TÁMOP-2. 

prioritáson belül a legtöbb forrásra a TÁMOP-2.4, rugalmasság és biztonság intézkedés 

keretében pályáztak. Az intézkedés keretében atipikus foglalkoztatási formák támogatására, 
szociális gazdaság fejlesztésére, vagy éppen alternatív nappali gyerekellátási 
szolgáltatások létrehozására és rugalmas munkahelyek bevezetésére nyílt lehetőség. A 

kiírások – a 2.3. intézkedéshez hasonlóan – elsősorban gazdasági szereplők számára kínáltak 

forrásszerzési lehetőséget, de költségvetési szervek vagy non-profit szervezetek is benyújthattak 

pályázatot. Az intézkedés beérkezett pályázatok támogatási igénye a teljes prioritás keretében 

igényelt támogatás közel harmadát tette ki.  

A prioritás kevésbé népszerű intézkedései a szervezetek alkalmazkodóképességének fejlesztését 

célzó 5. és az akkreditáció rendszerének kialakítását célzó 6. intézkedés voltak. 

 

A minőségi oktatás és hozzáférés biztosítását célzó TÁMOP-3. prioritáson belül mind darabszám 

(233 db, 59,59%), mind igényelt támogatás (9,701 mrd, 58,67%) tekintetében a kompetencia 
alapú oktatás elterjedésének támogatását célzó 1. intézkedés emelkedik ki, ez megegyezik a 

regionális és országos trendekkel. Az intézkedés keretében kiírt pályázatok óvodafejlesztést, 

tartalomfejlesztést, a természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének 

megújítását, innovatív iskolák fejlesztését, kompetencia alapú oktatást és egyenlő hozzáférést, 

pedagógusképzést és módszertani és referencia-intézmények országos hálózatának kialakítását és 

fejlesztését célozták. Darabszám szerint legkevesebb pályázati igény a megyéből a halmozottan 

hátrányos helyzetű és a roma tanulók szegregációjának csökkentését, esélyegyenlőségük 

megteremtését célzó 3. intézkedésre érkezett (23 db, 5,88%), az összesített támogatási igény 

viszont a 4., eltérő oktatási igényű csoportok oktatásának és sajátos nevelési igényű tanulók 

integrációjának támogatása, az interkulturális oktatás intézkedés esetében a legalacsonyabb (537 

m, 3,25%). Érdemes kiemelni viszont, hogy mindennek ellenére a 3.3. intézkedés pályázati 

kiírásainak megyei támogatási igénye 67,99%-át teszi ki a régió támogatási igényének, vagyis a 

régiós szinten a pályázatok kétharmada Veszprém megyéből érkezett. Az intézkedés keretében 

lehetett többek között esélyegyenlőség alapú fejlesztésekre és oktatási integrációt célzó 

programokra, tanoda programokra vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat segítő 

programokra pályázni. A prioritás keretében a projekt szinten igényelt támogatás átlagos összege 

42 290 204 Ft, intézkedéseként ugyanakkor jelentős a szórás, hiszen míg a 4. intézkedés esetében 

14 513 445 Ft az átlag, addig a 3. intézkedés esetében 167 794 414 Ft. 

A tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében a felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztését 

szolgáló TÁMOP-4. prioritás két intézkedése közül a megyei pályázatok elsősorban a K+F+I+O 
kapacitás bővítését (2. intézkedés) célozták, mind darabszámban, mind az igényelt támogatás 

szempontjából a prioritáson belüli megyei pályázatok 55-60%-át adják. A felsőoktatás 
minőségének javítását az egész életen át tartó tanulással összhangban célzó 1. intézkedés 

keretében ugyanakkor regionális összevetésben a támogatási igény 57,07%-a Veszprém megyéből 
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érkezett és a 2. intézkedés támogatásigénye is 46,06%-ot tett ki. Vagyis a régión belül Veszprém 

megye a felsőoktatási projektek tekintetében – köszönhetően a Pannon Egyetemnek – átlagon 

felüli pályázati aktivitást mutat (a TÁMOP-4. prioritás regionális szinten megpályázott források 

közel 50%-át igényelve). A prioritás keretében az projekt szinten igényelt támogatás átlagos 

összege 433 166 468 Ft, intézkedéseként nagyjából kiegyenlített az arány.  

A TÁMOP Társadalmi befogadás és részvétel erősítését célzó 5. prioritásának intézkedései közül 

darabszám (24 db, 30,38%) és igényelt támogatás (1 mrd Ft, 32,74%) szerint is a halmozottan 
hátrányos helyzetű csoportok szociális ellátórendszerhez és szolgáltatásokhoz való 
hozzáférésének javítása a munkaerő-piaci integrációjuk előmozdítása érdekében című 3. 

intézkedés pályázati felhívásaira érkezett be a legtöbb pályázat. De közel hasonló mértékű 

aktivitás jellemezte a megyét a helyi közösségek és a civil társadalom fejlesztését célzó 5. 

intézkedés esetében is (23 db, 29,11% és 667 m Ft, 23,83%). Az igényelt támogatás alapján 

regionális és országos összevetésben ugyanakkor arányaiban a társadalmi kohézió erősítése a 
foglalkoztatásba ágyazott képzés és civil aktivitás segítségével című 6. intézkedés volt a 

legnépszerűbb a megyében (2,08% országos összevetésben, 27,25% Közép-Dunántúl 

viszonylatában). Legkevésbé pedig a gyermek és ifjúsági programokat támogató 2. intézkedés 

váltotta ki a megye aktivitását (a régión belül mindössze az összes igényelt támogatás 18,69%-

ával).  A prioritás 1. intézkedése esetünkben nem releváns, lévén az a leghátrányosabb helyzetű 

kistérségek számára kínált programokat, ilyen térség azonban sem a régióban, sem Veszprém 

megyében nincs. A prioritás keretében az projekt szinten igényelt támogatás átlagos összege 

39 004 077 Ft, intézkedéseként nagyjából kiegyenlített az arány. 

Végezetül a TÁMOP-6. prioritás keretében – mely az egészségmegőrzést és egészségügyi humán-

erőforrás fejlesztést célozta – megfogalmazott két intézkedés közül a beadott pályázatokat döntő 

számban és mértékben az 1. intézkedés kiírásaira nyújtották be, ami az egészségfejlesztést és 
egészségtudatos magatartásra ösztönzést támogatta. Ezzel szemben a prioritás keretében 

beadott pályázatok mindössze 17,43%-a, az igényelt támogatásnak pedig 34,02%-a célozta a 2. 

intézkedés beavatkozásait az egészségügyi szerkezetátalakítást támogató humánerőforrás- és 

szolgáltatásfejlesztés terén. Ennek ellenére regionális összevetésben, arányaiban a 2. 

intézkedésben volt aktívabb Veszprém a másik két megyéhez képest, a beadott pályázatok közel 

fele (46,67%), az igényelt támogatás közel 40%-a (39,73%) Veszprém megye területéről érkezett. 

A prioritás keretében az projekt szinten igényelt támogatás átlagos összege 17 741 605 Ft, de a 2. 

intézkedés keretében a projekt szinten igényelt átlagos támogatás (34 632 118 Ft) több, mint 

duplája az 1. intézkedés átlagos forrásigényének (14 176 773 Ft).  

 

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program  

A TIOP pályázatainak vizsgálata alapján Veszprém megyei megvalósítási helyszínen darabszám 

szerint a legtöbb beadott projekt a TIOP-1. prioritás (Oktatási Infrastruktúra fejlesztése) 

kiírásaira érkezett, az igényelt támogatás alapján viszont összességében a TIOP-2. prioritáson 

(Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése) belül igényelték a legtöbb forrást a pályázók. Az 

arányok mind az országos, mind a regionális adatok alapján hasonlóan alakulnak, vagyis 

darabszám szerint a TIOP-1., igényelt támogatás szerint a TIOP-2. volt a legnépszerűbb 

intézkedés az operatív programon belül.  

 

2. ábra – Az operatív programon (TIOP) belül az igényelt támogatások százalékos megoszlása 

prioritásonként 
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Forrás: EMIR adatok alapján a „Megyei szintű humán fejlesztési konstrukciólista kidolgozása” 

tanulmány 

*a TIOP-4. prioritás forrásai a technikai segítségnyújtást finanszírozták 

 

Az oktatási infrastruktúra fejlesztését célzó 1. prioritás három intézkedést foglalt magába, amelyek 

közül a legtöbb beadott pályázatot az oktatási és kulturális intézmények együttműködését 

támogató infrastruktúra fejlesztését célzó 2. intézkedésben jegyezhettük fel. Az igényelt támogatás 

szempontjából ugyanakkor a 3. intézkedés emelkedik ki, amely a szolgáltató és kulturális 

infrastruktúra fejlesztését célozta a felsőoktatásban. Az iskolarendszerű oktatás informatikai 

fejlesztését célzó 1. intézkedés keretében eközben országos összevetésben mindösszesen a 

pályázatok 0,58%-a (az 1 389-ből 8 db) érkezett Veszprém megyéből.  

Országos és regionális összevetésben a Veszprém megyében igényelt támogatás a 2. és 3. prioritás 

keretében is meghaladta az országos és regionális arányokat, az 1. intézkedésben viszont 

mindkettőtől jelentősen elmaradt. Az adatok a beadott pályázatok darabszámát vizsgálva is 

hasonló arányt mutatnak. 

 

Az oktatási infrastruktúra fejlesztését célzó 1. prioritás három intézkedése közül darabszám 

szerint a legtöbb pályázati igény az oktatási és kulturális intézmények együttműködését 
támogató infrastruktúra fejlesztését célzó 2. intézkedésére érkezett be (45 db, 80,36%). Az 

igényelt támogatás mértéke szerint viszont a 3. intézkedés keretében érkezett a legtöbb pályázati 

igény (1 429 566 082 Ft, 68,58%), mely a szolgáltató és kulturális infrastruktúra fejlesztését 
célozza a felsőoktatásban. Az 1. intézkedésben ezzel szemben a prioritás beadott pályázatainak 

14,29%-a és az igényelt támogatás mindössze 2,53%-a köthető Veszprém megyéhez. Utóbbi 

intézkedés keretében a pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra 

fejlesztésére lehetett pályázni, az intézkedés többi pályázati kiírása országos hatókörű kiemelt 

projekt volt. A 2. intézkedés keretében multifunkcionális közösségi központok és területi 

közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítására, múzeumok 

iskolabarát fejlesztésére és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítésére, könyvtári 

szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztésére nyílt lehetőség pályázatok benyújtására. A 

3. intézkedésben pedig a felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges 

infrastrukturális és informatikai fejlesztésekre valamint speciális infrastruktúrafejlesztésre és 

eszközbeszerzésre, illetve innovatív kulturális infrastruktúra fejlesztésekre lehetett pályázni egy 

kiemelt projekt mellett, amely a központi felsőoktatási információs infrastruktúra fejlesztését 

célozta. 
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A 2. prioritás célja az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése volt, szintén három intézkedés 

mentén. A 3. intézkedés kiemelt projekteket tartalmazott, így ebben Veszprém megyei pályázati 

igény nem merült fel. A 2. intézkedés a fekvőbeteg-szakellátás intézményrendszerének 
struktúraváltásra való felkészítését célozta, amelynek érdekében pályázni lehetett a sürgősségi 

ellátás fejlesztésére, a regionális vérellátó központok fejlesztésére, struktúraváltást támogató 

infrastruktúrafejlesztésre, korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítására, onkológiai 

centrumok fejlesztésére és egyéb infrastrukturális fejlesztésekre. Az intézkedés keretében 13 

beadott pályázat és több mint egymilliárd forintos támogatási igény merült fel a megyében, ezzel a 

prioritáson belül ez az intézkedés generálta a legtöbb és legnagyobb projekteket. Regionális és 

országos összevetésben azonban a beadott pályázatok száma és összege nem kiemelkedő. Az 1. 

intézkedés eközben a járóbeteg-szakellátó hálózatok fejlesztését célozta, amelynek keretében 

kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítására és fejlesztésére, valamint aktív kórházi 

ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztésére lehetett pályázni. Veszprém megyéből 

összesen öt beadott pályázat érkezett, amelyek összes támogatási igénye megközelítette a 

négymilliárd forintot, ami a Közép-Dunántúl régióból érkező pályázatok összes darabszámának 

és értékének is – utóbbi esetben megközelítőleg – 50%-os arányát teszi ki.  

A TIOP 3. prioritása a munkaerőpiaci-részvételt és társadalmi befogadást támogató infrastruktúra 

fejlesztését célozta, összesen öt intézkedésen keresztül, melyek közül az innovatív, integrált 

térségi szolgáltatások létesítését célzó 5. intézkedés kiírásaira nem érkezett pályázati igény 

Veszprém megyéből és az integrált foglalkoztatási és szociális szolgáltató rendszer kialakítását 

támogató 2. intézkedésre is csak egyetlen egy darab. A beadott pályázatok száma alapján a 

prioritáson belül az akadálymentesítést célzó 3. (18 db, 45,00%) és a bentlakásos szociális 
intézmények modernizációját támogató 4. intézkedésre (15 db, 37,50%) érkezett a legtöbb 

támogatásigény. Összességében viszont a legtöbb forrásigény (4 577 390 156 Ft, 69,49%) az 1. 

intézkedés pályázati kiírásaira érkezett, amely a térségi integrált szakképző központok, illetve a 

szakképzés és felnőttképzés infrastruktúrájának fejlesztését célozta. A 2. intézkedés egyetlen 

Veszprém megyei beadott pályázata az autista és megváltozott munkaképességű személyek 

foglalkoztatásának elősegítését célozta, emellett lakhatási beruházások támogatására nyílt volna 

még lehetőség további más kiemelt projektek mellett. A 3. intézkedés pályázatai a 

közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtését célozták, a 4. intézkedés 

keretében pedig a bentlakásos intézmények kiváltását és korszerűsítését támogató fejlesztésekhez 

lehetett támogatást igényelni.  

 

Pályázási eredményesség a TÁMOP és TIOP területén 

A megyei szereplők TÁMOP kiírásokra beadott pályázatainak 53,93%-a nyert támogatást, az 

igényelt támogatás 61,14%-os arányában. Előbbi mind az országos, mind a régiós adatnál 

magasabb, utóbbi pedig közel 8 százalékponttal magasabb a régiós aránynál. Mindezek alapján a 

megye pályázói jól teljesítettek a pályázatok előkészítése és összeállítása során. A 

kedvezményezettek közel 100%-a támogatási szerződést is kötött, ezen a téren az országos 

átlaggal megegyező teljesítményt mutat a megye, ugyanakkor a forráslehívás esetében ismét az 

országos és a régiós átlag felett teljesít.  

Ezzel szemben a TIOP projektek éppen ellenkező képet mutatnak, mind a nyertes pályázatok 

beadottakhoz viszonyított aránya, mind a kifizetések támogatási szerződésben foglalt 

támogatáshoz viszonyított aránya alacsonyabb, mint a régiós és országos átlag.  
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Veszprém megye fejlesztési területeinek illeszkedése az ágazati operatív 

programokhoz 
 
A fejezet tartalma: GINOP, EFOP, RSzTOP, TOP rövid bemutatás, és fejlesztési célterületei. A 
dokumentumok illeszkedése a GINOP, EFOP, RSzTOP, TOP programokhoz, az illeszkedés 
hiányosságainak kiemelésével. 
 

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) 
 

A megyei koncepció második átfogó célja, azaz „A lakosság életminősége javítása, „jól léte” 
biztosítása, a társadalom fejlesztése” az EFOP célkitűzéseihez illeszthető. E cél 

megfogalmazói a megye területfejlesztésének sikerességét a megye településein élők 

életminőségének javulásában látják. Az életminőség javulását az egészséges társadalom 

megteremtése, a szolgáltatások elérhetősége, a lakókörnyezet minőségének javulása, a gazdaság 

fejlődése egyaránt szolgálja. 

 

Az átfogó célhoz az alábbi stratégiai célok kapcsolódnak: 

 

1. Egészséges társadalom megteremtése  

 

Cél a népességszám csökkenésének megállítása (nagyobb távlatban a népesség növelése),  

- a gyermekek születésének ösztönzésével,  

- a lakosság egészségi állapotának javításával, a várható élettartam növelésével,  

- a megye települései népességmegtartó és a népességvonzó erejének növelésével  

- a megye környezeti állapotának javításával.  

 

E célkitűzés szolgálatában alapvető a megye településeinek „családbarát” fejlesztése, a 

gyermekvállalást és a gyermeknevelést könnyítő megoldások széleskörű alkalmazásával. 

Legfontosabb eszköz ennek érdekében a térségi és a helyi gazdaságok erősítése és bővítése, ezzel 

a munkahelyek stabilitásának és a családok megélhetését biztosító jövedelmeknek a növelése.  

A népességvonzó képesség erősítése érdekében ki kell használni a Balaton térsége jelentette 

vonzerőt.   

Alapvető fontosságú továbbá a megyében a népesség képzettségének emelése, a képességek 

folyamatos fejlesztésének és az élethosszig való tanulás; a családok és a közösségek megerősítése, 

a fiatalok és a képzettséget szerzettek térségben tartása, a népesség egészségi állapotának javítása, 

ehhez az egészségügyi szolgáltatások elérhetővé tétele és fejlesztése. 

 

 

2. Kreatív, tudásalapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás biztosítása  

 

A versenyképesség javításának alapvető feltétele a korszerű, gyakorlati tudást is biztosító képzés 

és szakképzés fejlesztése, az élethosszig tartó tanulás feltételeinek biztosítása, a kutatás-fejlesztés 

és az innováció eredményeinek a térségi gazdaságba és a helyi társadalomba való integrálása. 

Cél tehát K+F+I szektor erősítése, amelyhez a Pannon Egyetem kellő bázist nyújt. Az egyetem-

kutatóintézet-ipar klaszterek, platformok működtetése segíti a magasabb szellemi hozzáadott 

értéket biztosító munkahelyek bővítését, az innováció fejlődését. Az egyetemi bázis mellett fontos 

a közoktatás, a szakképzés és a felnőttképzés támogatása is. A közoktatásban a bölcsődei- és 

óvodai férőhelyek bővítése, az anyák munka világába történő visszatérésének segítése, gyerekek 
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képességeinek fejlesztése a cél, továbbá a turizmus okán a nyelvoktatás, valamint a helyi kultúra 

beépítése a közoktatásba, a helyi identitás erősítése és a térség népességmegtartó erejének 

növelése érdekében. A szakképzés és a felnőttképzés fejlesztésénél figyelembe kell venni a helyi 

piaci igényeket, a gyakorlati képzések során be kell vonni a helyi gazdasági szereplőket. A megye 

további célja a felnőttképzés egyéb területeinek fejlesztései is (távoktatás, nem-formális 

pedagógiai módszertanra épülő képzések, népfőiskolák, stb.) 

 

 

3. Közösségi megújulás, értéktudatos és szolidáris társadalom kialakítása  

 

E stratégiai cél szolgálja a szociálpolitikai fejlesztési célok megvalósulását, a társadalmi 

felzárkózást.  

A szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, és az infrastrukturális fejlesztések mellett 

kiemelt cél a fogyatékkal élők és megváltozott munkaképességűek társadalmi és munkaerőpiaci 

integrációjának erősítése, és a civil szervezetek és egyházak szociális tevékenységének támogatása, 

azok integrálása a térség szolgáltató rendszereibe. Célként jelölte meg a megye a területi hátrányok 

és az azokból eredő társadalmi hátrányok csökkentését, kiemelten ezt a megye Vas és Zala 

megyével határos településein, valamit a belső perifériákon. 

E stratégiai célterület alatt fogalmazódott meg a sport – rendszeres testmozgás ösztönzése, sport 

szerepének növelése az egészségmegőrzésben, sportbeli hagyományok támogatása, iskolai 

testnevelés támogatása, sportlétesítmények korszerűsítése, nemzetközi versenyek támogatása – és 

a kultúra fejlesztése is – helyi kulturális örökség megőrzése, a helyi-, térségi tudat erősítése, az 

épített örökség megőrzése, a kulturális örökségvédelem beépítése a megye várostérségi fejlesztési 

terveibe, a kulturális és közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, valamint az 

alulhasznosított épített örökség hasznosítása, környezetük helyreállítása. 

 

A megyei Stratégiai Programban megfogalmazott 4. prioritás, „A lakosság életminőségének 
javítása, a diszkrimináció mentesség, valamint a közösségi szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés esélyegyenlőségének biztosításával. A helyi közösségek fejlesztése” az alábbi 

beavatkozásokon keresztül szolgálja a fenti célok megvalósulását: 

 

1. A városok demográfiai problémáinak kezelése, szegregátumok kezelése 

2. Városok ellátó szerepének növelése a várostérségek központi funkcióinak erősítése 

3. A szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, családi 

napközik stb.), valamint óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások 

minőségének fejlesztése 

4. A megye környezetminőségének javítása 

5. A lakosság egészségének megőrzése, egészségi állapotának javítása 

6. A népesség képzettségének és innovációs képességeinek javítása, fiatalok, pályakezdők 

megyei foglalkoztatásba integrálása 

 

 

A következő táblázat mutatja az EFOP célkitűzéseit, és, hogy a megyei fejlesztési koncepcióban 

megfogalmazott célok közül melyek szolgálják ezek megvalósulását: 
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EFOP prioritási tengely 
EFOP prioritás EFOP egyedi célkitűzés 

Kapcsolódik-e 
megyei 

stratégiai 
célhoz? 

Kapcsolódó 
megyei 

stratégiai 
célkitűzések 

Kapcsolódik-e 
megyei 

beavatkozáshoz? 
Kapcsolódó megyei beavatkozás Illeszkedési hiányok 

Együttműködő 
társadalnom (1. Tengely)  

Az aktív befogadás, többek között az 
esélyegyenlőség és az aktív részvétel 
előmozdítása, valamint a 
foglalkoztathatóság javítása érdekében 
(1. prioritás)  

1.A: A munkaerő-piacról 
tartósan kiszorult személyek 
munkaerő-piaci programba 
való belépésének növelése 

RÉSZBEN 

Közösségi 
megújulás, 
értéktudatos és 
szolidáris 
társadalom 
kialakítása  
 
Kreatív, 
tudásalapú 
társadalom, 
korszerű 
gyakorlati tudás 
biztosítása  

RÉSZBEN 

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

Célcsoport tekintetében 

1.B: A család és ifjúság 
társadalmi részvételének 
növelése 

RÉSZBEN 

Közösségi 
megújulás, 
értéktudatos és 
szolidáris 
társadalom 
kialakítása  

RÉSZBEN 

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

Az EFOP-ban kiemelt 
célcsoportként jelennek 
meg a fiatalok  

1.C: Több helyi civil közösség 
jön létre NEM - - - - 

A marginalizálódott közösségek – 
például a romák – társadalmi-gazdasági 
integrációja (2. prioritás) 

1.D: A gyermekeket sújtó 
nélkülözés visszaszorítása 
elsődlegesen a marginalizált 
közösségekben 

RÉSZBEN 

Közösségi 
megújulás, 
értéktudatos és 
szolidáris 
társadalom 
kialakítása  

RÉSZBEN 

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

Az EFOP-ban kiemelt 
célterület a 
gyermekszegénység 
csökkentése. 

1.E: Periférikus élethelyzetek, 
valamint a leszakadást 
előidéző humán tényezők és 
szolgáltatáshiányok 
visszaszorítása 

IGEN 

Közösségi 
megújulás, 
értéktudatos és 
szolidáris 
társadalom 
kialakítása  

IGEN 

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

- 

A megfizethető, fenntartható és 
minőségi szolgáltatásokhoz való jobb 
hozzáférés biztosítása, beleértve az 

1.F: Az egészségtudatosság 
növelése elsősorban a 
hátrányos helyzetű emberek 

IGEN 
Egészséges 
társadalom 
megteremtése 

IGEN A lakosság egészségének megőrzése, 
egészségi állapotának javítása 
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egészségügyi szolgáltatásokat és a 
közérdekű szociális szolgáltatásokat (3. 
prioritás) 

és térségek tekintetében 

1.G: Az egészségügyi, 
szociális és társadalmi 
felzárkózási 
közszolgáltatásokban a 
szolgáltatásnyújtás 
folyamatainak 
eredményesebbé tétele, a 
területi szempontok 
érvényesítése és a dolgozók 
megtartása 

IGEN 
Egészséges 
társadalom 
megteremtése 

IGEN 
A lakosság egészségének megőrzése, 
egészségi állapotának javítása 

 

A foglalkoztatáshoz való hozzáférés 
megkönnyítése érdekében a társadalmi 
vállalkozói szellem, a társadalmi 
vállalkozásokba történő szakmai 
integráció és a szociális és szolidáris 
gazdaság előmozdítása (4. prioritás) 

1.H: Hátrányos helyzetű 
személyek, kifejezetten romák 
szociális gazdaságban való 
részvételének növelése 

RÉSZBEN 

Kreatív, 
tudásalapú 
társadalom, 
korszerű 
gyakorlati tudás 
biztosítása  
 
Közösségi 
megújulás, 
értéktudatos és 
szolidáris 
társadalom 
kialakítása  

RÉSZBEN 

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

Célcsoport és a célterület 
(szociális gazdaság) 
tekintetében 

Infrastrukturális 
beruházások a társadalmi 
együttműködés erősítése 
érdekében (2. Tengely) 

A nemzeti, regionális és helyi fejlődést 
szolgáló egészségügyi és szociális 
infrastruktúrába történő beruházás, az 
egészségi állapotbeli egyenlőtlenségek 
csökkentése, a társadalmi, kulturális és 
rekreációs szolgáltatásokhoz való jobb 
hozzáférés megteremtésével a 
társadalmi együttműködés 
előmozdítása, valamint az intézményi 
szolgáltatásokról a közösségi alapú 
szolgáltatásokra való átállás (1. 
prioritás)  

2.A: A gyermekeket sújtó 
nélkülözés elleni programok 
által nyújtott 
szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés növelése 

RÉSZBEN 

Közösségi 
megújulás, 
értéktudatos és 
szolidáris 
társadalom 
kialakítása  

RÉSZBEN 

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

Az EFOP-ban kiemelt 
célterület a 
gyermekszegénység 
csökkentése. 

2.B: Minőségi 
közszolgáltatásokhoz való 
hozzáférés javítása 
egészségügyi, szociális és 
társadalmi felzárkózási 
területen 

IGEN 

Egészséges 
társadalom 
megteremtése 

 

Közösségi 
megújulás, 
értéktudatos és 
szolidáris 
társadalom 
kialakítása 

RÉSZBEN 

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

A megye beavatkozási 
területeiben nem jelenik 
meg az egészségügyi 
szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés.   
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A városi és vidéki területeken élő, 
rászoruló közösségek fizikai 
rehabilitációjának, valamint gazdasági 
és társadalmi fellendülésének 
támogatása (2. prioritás) 

2.C: A marginalizált feltételek 
között élők életkörülményei 
infrastrukturális feltételeinek 
javítása 

IGEN 

Közösségi 
megújulás, 
értéktudatos és 
szolidáris 
társadalom 
kialakítása 

IGEN 

A városok demográfiai problémáinak 
kezelése, szegregátumok kezelése 
 
A megye környezetminőségének 
javítása 

 

Gyarapodó tudástőke (3. 
tengely)  

A korai iskolaelhagyók számának 
csökkentése és a végzettség nélküli 
iskolaelhagyás megelőzése, valamint a 
minőségi oktatáshoz való egyenlő 
hozzáférés előmozdítása a 
koragyermekkori nevelésben, az alap- 
és középfokú oktatásban, ideértve az 
oktatásba való visszatérést ösztönző 
formális, informális és nem formális 
tanulási formákat is (1. prioritás)  

3.A: A korai iskolaelhagyás 
csökkentése, a hátrányos 
helyzetű tanulók végzettségi 
szintjének emelése 

RÉSZBEN 

Kreatív, 
tudásalapú 
társadalom, 
korszerű 
gyakorlati tudás 
biztosítása  
 

RÉSZBEN 

A népesség képzettségének és 

innovációs képességeinek javítása, 

fiatalok, pályakezdők megyei 

foglalkoztatásba integrálása 

A megyei 

dokumentumokban ugyan 

megjelenik a képzés 

fejlesztése, azonban ezek a 

célkitűzések a hátrányos 

helyzetű tanulókra és az 

iskolaelhagyókra nem 

terjednek ki. 

3.B: Az alulteljesítő tanulók 
alap és kompetencia 
szintjének növelése, továbbá a 
szakpolitikai irányítás 
fejlesztése  

RÉSZBEN 

Kreatív, 
tudásalapú 
társadalom, 
korszerű 
gyakorlati tudás 
biztosítása  
 

NEM 
- 

A megyei koncepcióban, a 
stratégiai cél leírásánál 
említés szintjén jelenik meg 
csak a képességek 
fejlesztése, az is csak az 
élethosszig tartó tanuláshoz 
kapcsolódóan. 

A felsőfokú vagy annak megfelelő 
szintű oktatás minőségének, 
hatékonyságának és 
hozzáférhetőségének javítása az 
oktatásban való részvétel növelése 
érdekében, különösen a hátrányos 
helyzetű csoportok számára (2. 
prioritás) 

3.C: A felsőfokúnak megfelelő 
szintű oktatásban való 
részvétel növelése 

IGEN 

Kreatív, 
tudásalapú 
társadalom, 
korszerű 
gyakorlati tudás 
biztosítása  

 

IGEN 

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

 

3.D: A mukaerő-piaci 
kompetenciák szintjének 
emelése a felsőoktatási 
hallgatók körében 

IGEN 

Kreatív, 
tudásalapú 
társadalom, 
korszerű 
gyakorlati tudás 
biztosítása  

 

IGEN 

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

 

3.E: Kutatás, innováció és 
intelligens szakosodás 
növelése a felsőfokú oktatási 
rendszer fejlesztésén és 
kapcsolódó humánerőforrás 
fejlesztéseken keresztül 

IGEN 

Kreatív, 
tudásalapú 
társadalom, 
korszerű 
gyakorlati tudás 
biztosítása  

 

IGEN 

A népesség képzettségének és 
innovációs képességeinek javítása, 
fiatalok, pályakezdők megyei 
foglalkoztatásba integrálása 
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Az egész életen át tartó tanulás 
lehetőségeihez való egyenlő hozzáférés 
javítása minden korcsoport számára 
formális, informális és nem formális 
módon egyaránt, a munkavállalók 
ismereteinek, készségeinek és 
kompetenciáinak naprakésszé tétele, 
valamint a rugalmas tanulási formák 
előmozdítása, többek között a 
pályaorientáció és a megszerzett 
kompetenciák elismerése révén 
(3.prioirtás)  

3.F: Javulnak a munkaerő-
piacról kiszorult hátrányos és 
halmozottan hátrányos 
helyzetű emberek 
foglalkoztathatóságot javító 
kompetenciái és a humán 
közszolgáltatásokban 
dolgozók feladatellátási 
képességei 

RÉSZBEN 

Kreatív, 
tudásalapú 
társadalom, 
korszerű 
gyakorlati tudás 
biztosítása  
 

RÉSZBEN 

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

A megyei koncepció nem 
emeli ki a hátrányos 
emberek célcsoportját, 
továbbá nem jelenik meg a 
humán 
közszolgáltatásokban 
dolgozók szak-, át- és 
továbbképzése sem 

Infrastrukturális 
beruházások a gyarapodó 
tudástőke érdekében (4. 

tengely) 

Az oktatásba, a készségekkel 
kapcsolatos képzésbe, szakképzésbe és 
az egész életen át tartó tanulásba 
történő beruházás oktatási és képzési 
infrastruktúrák kifejlesztésével (1. 
prioritás)  

4.A: Minőségi közneveléshez 
és oktatáshoz való hozzáférés 
infrastrukturális feltételeinek 
megteremtése 

IGEN 

Kreatív, 
tudásalapú 
társadalom, 
korszerű 
gyakorlati tudás 
biztosítása  

 

IGEN 

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

 

4.B: Minőségi felsőoktatás 
infrastrukturális feltételeinek 
megteremtése 

IGEN 

Kreatív, 
tudásalapú 
társadalom, 
korszerű 
gyakorlati tudás 
biztosítása  

 

IGEN 

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

 

Pénzügyi eszközök 
alkalmazása a társadalmi 

együttműködés 
erősítéseérdekében, 
valamint társadalmi 

innováció és 
transznacionális 

együttműködések (5. 
tengely)  

A marginalizálódott közösségek – 
például a romák – társadalmi-gazdasági 
integrációja (1. prioritás)  

5.A: A társadalmi felzárkózás 
támogatása pénzügyi 
eszközökkel 

RÉSZBEN 

Közösségi 
megújulás, 
értéktudatos és 
szolidáris 
társadalom 
kialakítása  

RÉSZBEN 

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

1.tengely illeszkedési hiányai 

A megfizethető, fenntartható és 
minőségi szolgáltatásokhoz való jobb 
hozzáférés biztosítása, beleértve az 
egészségügyi szolgáltatásokat és a 
közérdekű szociális szolgáltatásokat 

5.B A társadalmi innováció 
javítása és a transznacionális 
együttműködés kiterjesztése 

RÉSZBEN 

Közösségi 
megújulás, 
értéktudatos és 
szolidáris 
társadalom 
kialakítása  

RÉSZBEN 

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

1.és 3. tengely illeszkedési 
hiányai 
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Kapcsolódó járási kulcsprojektek 

 

A következő táblázat mutatja az EFOP célkitűzéseihez illeszkedő megyei járási kulcsprojekteket: 

 

Járás Vezérprojekt címe Kapcsolódó EFOP 

prioritás tengely 

Kapcsolódó OP prioritás(ok) 

Ajkai járás 
Ajkai Foglalkoztatási 

Paktum 

Együttműködő 

társadalom (1. 

Tengely)  

Az aktív befogadás, többek között az 
esélyegyenlőség és az aktív részvétel 
előmozdítása, valamint a foglalkoztathatóság 
javítása érdekében (1. prioritás)  

A foglalkoztatáshoz való hozzáférés 
megkönnyítése érdekében a társadalmi 
vállalkozói szellem, a társadalmi 
vállalkozásokba történő szakmai integráció és a 
szociális és szolidáris gazdaság előmozdítása 
(4. prioritás) 

Gyarapodó 

tudástőke (3. 

tengely) 

Az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez 
való egyenlő hozzáférés javítása minden 
korcsoport számára formális, informális és 
nem formális módon egyaránt, a 
munkavállalók ismereteinek, készségeinek és 
kompetenciáinak naprakésszé tétele, valamint a 
rugalmas tanulási formák előmozdítása, többek 
között a pályaorientáció és a megszerzett 
kompetenciák elismerése révén (3.prioirtás) 

Balatonalmádi 

járás 

Foglalkoztatás-bővítés 

elősegítése az óvodai-, 

bölcsődei kapacitások, 

családi napközik 

számának növelésével 

Infrastrukturális 

beruházások a 

társadalmi 

együttműködés 

erősítése érdekében 

(2. tengely) 

A nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló 
egészségügyi és szociális infrastruktúrába 
történő beruházás, az egészségi állapotbeli 
egyenlőtlenségek csökkentése, a társadalmi, 
kulturális és rekreációs szolgáltatásokhoz való 
jobb hozzáférés megteremtésével a társadalmi 
együttműködés előmozdítása, valamint az 
intézményi szolgáltatásokról a közösségi alapú 
szolgáltatásokra való átállás (1. prioritás)  

Balatonfüredi 

járás 

Tudásalapú 

gazdaságnövekedési és 

munkahelyteremtő 

program 

Gyarapodó 

tudástőke (3. 

tengely) 

A felsőfokú vagy annak megfelelő szintű 
oktatás minőségének, hatékonyságának és 
hozzáférhetőségének javítása az oktatásban 
való részvétel növelése érdekében, különösen a 
hátrányos helyzetű csoportok számára (2. 
prioritás) 

Zirci járás Családi napközi létesítése 

Zircen 

Infrastrukturális 

beruházások a 

társadalmi 

együttműködés 

erősítése érdekében 

(2. tengely) 

A nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló 
egészségügyi és szociális infrastruktúrába 
történő beruházás, az egészségi állapotbeli 
egyenlőtlenségek csökkentése, a társadalmi, 
kulturális és rekreációs szolgáltatásokhoz való 
jobb hozzáférés megteremtésével a társadalmi 
együttműködés előmozdítása, valamint az 
intézményi szolgáltatásokról a közösségi alapú 
szolgáltatásokra való átállás (1. prioritás)  
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Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) 

 

A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (a továbbiakban: RSZTOP, Operatív 

Program) a Leginkább Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alap (a 

továbbiakban: Alap) Magyarországon történő felhasználására irányul. Az Alap a megfelelő étkezés 

és az alapvető fogyasztási cikkek hiányát kívánja enyhíteni, kiegészítve a szegénység csökkentését 

szolgáló kísérő intézkedésekkel. Az OP célcsoportjait a szegény gyerekes családok, a közterületen 

élő személyek, a szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű személyek, valamint a 

rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek adják. 

 

A tervezők célja volt, hogy az Alap műveletei és az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív 

Program (EFOP) keretében a szegénység csökkentését célzó intézkedések kölcsön ösen erősítsék 

egymást. Ennek elvei a következők:  

- a szegény családban élő gyermekek esetében a célcsoport nagyrészt megegyezik a két 

programban, jelen operatív program kiegészítésül szolgál az EFOP-hoz;  

- a közterületen élő személyek célcsoportja ugyanaz, s esetükben a főbb beavatkozásokat 

jelen program tartalmazza, az EFOP elsődlegesen a lakhatást segíti elő;  

- a szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű személyek valamint rendkívül 

alacsony jövedelmű időskorú személyek nem képezik az EFOP közvetlen célcsoportját, 

de itt a mélyszegénységben élők aránya magasabb, mint más társadalmi csoportban.  

 

Az alábbi összevetés áttekintést ad a két operatív program Európai Szociális Alap által 

finanszírozott elemei közötti tartalmi kapcsolódásokról:  
 

RSZTOP EFOP 

Szegény gyermekes családok Gyermekeket sújtó nélkülözés felszámolását célzó programok és szolgáltatások 
fejlesztése 

Közterületen élők csoportjába 
tartozó személyek 

A minőségi feladatellátást támogató eszközök és alkalmazások fejlesztését, 
illetve korai intervenció megerősítését tartalmazó intézkedésen belül elsősorban 
a minőségi feladatellátás fejlesztése  

Szociálisan rászoruló 
megváltozott munkaképességű és 
rendkívül alacsony jövedelmű 
időskorúszemélyek 

Közvetlenül kapcsolódó intézkedés nincs, közvetve a halmozottan hátrányos 
helyzetű csoportok munkaerő-piaci eszközökben való részvételét és munkaerő-
piacon való megjelenésének elősegítését, illetve a család társadalmi szerepének 
megerősítését, továbbá a gyermekek és fiatalok képességeinek kibontakoztatását 
célzó intézkedések segítik a célcsoportot 

Az RSZTOP egésze  Az EFOP Mélyszegénységben élők, romák felzárkózásának, periférikus 
élethelyzetek felszámolásának segítése elnevezésű intézkedéséhez azzal, hogy az 
EFOP hivatkozott intézkedése földrajzi koncentráltságú, a periférikus 
településrészekre összpontosít, ahol megtalálhatók egyes RSZTOP 
célcsoportok. 

 

Az RSZTOP a szegény gyermekes családok felé kizárólag természetbeni juttatásokat nyújt, a 

szolgáltatásokat az EFOP fenti összevetésben nevesített intézkedései biztosítják. 

 

A fentiekkel összhangban, az EFOP-hoz hasonlóan az RSZTOP célkitűzéseihez is a megyei 

koncepció második átfogó célja, azaz „A lakosság életminősége javítása, „jól léte” 
biztosítása, a társadalom fejlesztése” illeszthető.  

 

A következő táblázat mutatja az RSZTOP célkitűzéseit (a kapcsolódó EFOP intézkedéssel), és, 

hogy a megyei fejlesztési koncepcióban megfogalmazott célok közül melyek szolgálják ezek 

megvalósulását: 
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RSZTOP prioritási tengely 
Kapcsolódó EFOP intézkedés 

Kapcsolódik-
e megyei 
stratégiai 
célhoz? 

Kapcsolódó 
megyei 

stratégiai 
célkitűzések 

Kapcsolódik-e 
megyei 

beavatkozáshoz? 
Kapcsolódó megyei beavatkozás Illeszkedési hiányok 

Élelmiszersegély biztosítása 
szegény gyermekes családok 

számára 

1. Tengely, 2. prioritás, 1.D: A gyermekeket sújtó 
nélkülözés visszaszorítása elsődlegesen a marginalizált 

közösségekben 

2. Tengely, 1. prioritás, 2.A: A gyermekeket sújtó 
nélkülözés elleni programok által nyújtott 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése 

RÉSZBEN 

Közösségi 
megújulás, 
értéktudatos és 
szolidáris 
társadalom 
kialakítása  

NEM 

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

A cél igen, de a szegény 
családban élő gyermekek, mint 
célcsoport, nem jelenik meg a 
megyei dokumentumokban 

Alapvető fogyasztási cikkek 
biztosítása szegény 

gyermekes családok számára 

1. Tengely, 2. prioritás, 1.D: A gyermekeket sújtó 
nélkülözés visszaszorítása elsődlegesen a marginalizált 

közösségekben 

2. Tengely, 1. prioritás, 2.A: A gyermekeket sújtó 
nélkülözés elleni programok által nyújtott 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése 

RÉSZBEN 

Közösségi 
megújulás, 
értéktudatos és 
szolidáris 
társadalom 
kialakítása  

NEM 

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

A cél igen, de a szegény 
családban élő gyermekek, mint 
célcsoport, nem jelenik meg a 
megyei dokumentumokban 

Élelmiszersegély biztosítása 
közterületen élők csoportjába 

tartozók számára 

1. Tengely, 1. prioritás, 1.C: Több helyi civil közösség jön 
létre  

3.Tengely, 3. prioritás, 3.F: Javulnak a munkaerő-piacról 
kiszorult hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 
emberek foglalkoztathatóságot javító kompetenciái és a 

humán közszolgáltatásokban dolgozók feladatellátási 
képességei 

RÉSZBEN 

Közösségi 
megújulás, 
értéktudatos és 
szolidáris 
társadalom 
kialakítása 

NEM 

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

A megyei koncepció nem emeli 
ki a közterületen élő emberek 
célcsoportját, továbbá nem 
jelennek meg felzárkózási célú 
kísérő intézkedések sem. 

Élelmiszersegély biztosítása 
szociálisan rászoruló 

megváltozott 
munkaképességű valamint 

rendkívül alacsony 
jövedelmű időskorú 
személyek számára 

1. Tengely, 1. prioritás, 1.A: A munkaerő-piacról tartósan 
kiszorult személyek munkaerő-piaci programba való 

belépésének növelése 

1. Tengely, 1. prioritás, 1.B: A család és ifjúság társadalmi 
részvételének növelése 

3. Tengely, 1. prioritás, 3.A: A korai iskolaelhagyás 
csökkentése, a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi 

szintjének emelése 

3. Tengely, 1. prioritás, 3.B: Az alulteljesítő tanulók alap és 
kompetencia szintjének növelése, továbbá a szakpolitikai 

irányítás fejlesztése 

3.Tengely, 3. prioritás, 3.F: Javulnak a munkaerő-piacról 
kiszorult hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 
emberek foglalkoztathatóságot javító kompetenciái és a 

humán közszolgáltatásokban dolgozók feladatellátási 
képességei 

RÉSZBEN 

Közösségi 
megújulás, 
értéktudatos és 
szolidáris 
társadalom 
kialakítása 
 
Kreatív, 
tudásalapú 
társadalom, 
korszerű 
gyakorlati tudás 
biztosítása  

NEM 

A szociális alapszolgáltatásokhoz és 
gyermekjóléti alapellátásokhoz 
(bölcsőde, családi napközik stb.), 
valamint óvodai ellátáshoz való 
hozzáférés javítása és a 
szolgáltatások minőségének 
fejlesztése 
 
A népesség képzettségének és 
innovációs képességeinek javítása, 
fiatalok, pályakezdők megyei 
foglalkoztatásba integrálása 

A megyei koncepció nem emeli 
ki a szociálisan rászoruló 
megváltozott munkaképességű 
valamint rendkívül alacsony 
jövedelmű időskorú személyek 
célcsoportját.  
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Kapcsolódó járási kulcsprojektek 

 

Kapcsolódó járási kulcsprojekt NINCS. 

 

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 
 

Az operatív programok közül a legnagyobb forrásaránnyal – és talán legszélesebb célterülettel – 

bíró program a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP), amely a hazai kis- 

és középvállalkozások versenyképességének fejlesztését és növekedésének elősegítését, valamint a 

foglalkoztatás bővítését tűzte ki versenyképes munkahelyek létrehozásán keresztül. 

A megyei koncepció mindhárom átfogó célkitűzése – de különösen a „Gazdasági növekedés, a 

térségi potenciálokra építő, a versenyképességet fokozó gazdaságfejlesztés” – és a megyei 

területfejlesztési stratégiai program mind a négy prioritástengelye is – kiváltképp „A térségi és a 

helyi gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatás bővítése a megye hagyományos foglalkoztató 

központjaiban illetve vidéki térségeiben” hozzájárul a GINOP megvalósításához.  

 

„A térségi és a helyi gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatás bővítése a megye hagyományos 

foglalkoztató központjaiban illetve vidéki térségeiben” prioritástengely célja a gazdasági 

növekedés felgyorsítása, elsősorban, a kiemelt fejlődési potenciált hordozó ágazatok fejlesztésével 

és az innováció keletkezésének és terjedésének ösztönzésével valamint a foglalkoztatás 

bővítésének támogatásával. 

 

A prioritási tengely az alábbi beavatkozásokon keresztül szolgálja a fenti célok elérését: 

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

munkahelyteremtés érdekében 

- Megyei kis- és közepes méretű vállalkozások foglalkoztatás-bővítése és innovációs 

teljesítményének javítása 

- A munkaerőpiaci kereslet és kínálat összhangjának javítására irányuló intézkedések 

- A helyi foglalkoztatási szint javítása megyei és helyi alternatív foglalkoztatás bővítést célzó 

programok támogatásával 

- A képzések szerkezetének és tartalmának továbbfejlesztése az innovatív megoldások 

támogatására, a térségi gazdaság és a társadalom igényeihez való jobb alkalmazkodás 

érdekében 

 

A prioritástengely beavatkozásai közvetlenül az alábbi, a területfejlesztési koncepcióban rögzített 

átfogó illetve stratégiai célok elérését szolgálják:  

Átfogó cél 1. Gazdasági növekedés, a térségi potenciálokra építő, a versenyképességet fokozó 

gazdaságfejlesztés  

Stratégiai célok:  

- „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 vidékies térségek értékalapú megújítása, egészséges élelmiszertermelés és -ellátás, a 

vidék élhetőségének és életképességének fokozása, a térségek leszakadásának megállítása 

és újbóli fejlődési pályára állítása”  
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A megyei területfejlesztési koncepció szerint a fejlődési potenciált hordozó - nemzetstratégiailag 

kiemelt, perspektivikus - ágazatok közül Veszprém megyében az alábbi ágazatok fejlesztése ígéri a 

legerőteljesebb növekedést, a versenyképesség erősítését, az innováció eredményeinek 

hasznosulását, a foglalkoztatottság bővülését, ezért ezen ágazatok fejlődése feltételeinek 

biztosítása prioritást élvez:  

 

- a járműipar és a hozzá kapcsolódó gép- és elektronikai ipar  

- a vegyipar  

- a turizmus  

- az élelmiszer-feldolgozó ipar  

- az építőanyag-ipar fejlesztése  

- a környezetipar  

 

Az országosan is stratégiainak tekintett ágazatokon túlmenően Veszprém megye egyes 

térségeiben stratégiai jelentőségű:  

 

- az alumíniumipar  

- az üveg és porcelánipar  

- a faipar és bútorgyártás  

 

Veszprém megye területfejlesztési programja a koncepcióban meghatározott ágazatokra 

fókuszálva rögzíti a beavatkozási területeit, amelyeket a munkahelyteremtés, a megyei KKV-k 

foglalkoztatásbővítése és innovációs teljesítményének javítása, a vállalkozások innovációs 

teljesítményének javítása, a munkaerőpiaci kereslet és kínálat összehangolása valamint a képzések 

szerkezetének és tartalmának továbbfejlesztése érdekében határoz meg. 

 

A következő táblázat mutatja az GINOP célkitűzései és a megyei fejlesztési koncepcióban 

megfogalmazott célok közötti illeszkedést. 
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GINOP prioritási 
tengely 

GINOP egyedi célkitűzés GINOP prioritás 

Kapcsolódik-e 
megyei 

stratégiai 
célhoz? 

Kapcsolódó megyei 
stratégiai célkitűzések 

Kapcsolódik-e 
megyei 

beavatkozáshoz? 

Kapcsolódó megyei 
beavatkozás 

Illeszkedési hiányok 

GINOP 1: 
Kkv-k 

versenyképességének 
javítása 

NEC 1.1 Versenyképes vállalkozói 
ismeretek terjesztése 

Versenyképes vállalkozói 
ismeretek terjesztése 

RÉSZBEN 

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. 

Kreatív, tudásalapú 
társadalom, korszerű 
gyakorlati tudás biztosítása 

IGEN 

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

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

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

A stratégiai célok leírásában a 
vállalkozó ismereteket vagy az 
inkubátorházak fejlesztése 
külön nem jelenik meg. 

NEC 2.1 A kkv-k növekedési 
lehetőségeinek megteremtése 

Modern üzleti 
infrastruktúra 
megteremtése 

IGEN 

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. 

IGEN 

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

 

Kapacitásbővítés 
támogatása 

RÉSZBEN 

A gazdasági növekedés, 
versenyképes, innovatív 
gazdaság, kitörési pontokra 
épülő gazdaságfejlesztés a 
fejlődési potenciált 

IGEN 

Megyei kis- és közepes méretű 
vállalkozások foglalkoztatás-
bővítése és innovációs 
teljesítményének javítása 

A stratégiai cél leírásában 
megjelennek az egyes 
fejlesztendő ágazatok, de nem 
jelenik meg a 
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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. 

kapacitásbővítés. 

NEC 3.1 Piacképes és 
együttműködő kkv szektor 
megteremtése 

Vállalkozások 
hálózatosodásának és 
piacra jutásának 
elősegítése 

NEM - NEM - 

 

Kizárólag a járműipari 
klaszter támogatása és 
kibővítése jelenik meg a 
megyei dokumentumokban, 
illetve az egyetem-
kutatóintézet-ipar klaszterek 
általános működési 
támogatása és az 
együttműködések fejlesztése. 

 

Nemzeti turisztikai 
marketing és 
keresletösztönző program 

NEM - NEM - Egyáltalán nem jelenik meg. 

GINOP 2: 
Kutatás, technológiai 
fejlesztés és innováció 

NEC. 4.1 K+I aktivitás növelése 
Vállalati K+I tevékenység 
intenzitásának ösztönzése 

IGEN 

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. 

Kreatív, tudásalapú 
társadalom, korszerű 

RÉSZBEN 

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

K+I tevékenység csak 
stratégiai célok szintjén 
jelenik meg 
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gyakorlati tudás biztosítása 

NEC 4.2 Stratégiai K+I hálózatok 
számának növelése 

Stratégiai K+I 
együttműködések és 
kezdeményezések 
támogatása 

IGEN 

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. 

Kreatív, tudásalapú 
társadalom, korszerű 
gyakorlati tudás biztosítása 

RÉSZBEN 

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

K+I tevékenység csak 
stratégiai célok szintjén 
jelenik meg 

NEC 5.1 A K+I kapacitások 
megerősítésével növekvő Horizon 
2020 részvétel 

K+I infrastruktúra és 
kapacitás megerősítése a 
nemzetközi kiválóság 
érdekében 

RÉSZBEN 

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. 

Kreatív, tudásalapú 
társadalom, korszerű 
gyakorlati tudás biztosítása 

RÉSZBEN 

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

K+I tevékenység csak 
stratégiai célok szintjén 
jelenik meg, a nemzeti 
kiválóságok célja nem jelenik 
meg. 

GINOP 3: 
Infokommunikációs 

fejlesztések 

NEC 6.1 Az IKT szektor 
termékesítési képességének 
növelése 

Versenyképes IKT szektor 
fejlesztése 

NEM 
 

NEM   



40 
 

NEC 6.2 Infokommunikációs 
megoldások használati szintjének 
növelése a vállalkozások körében 

Digitális gazdaság 
fejlődésének előmozdítása 

RÉSZBEN Kreatív, tudásalapú 
társadalom, korszerű 
gyakorlati tudás biztosítása  

NEM  

A stratégiai célnál az 
infokommunikációs 
technológiák elterjedésének 
támogatása jelenik meg a 
gazdaság termelékenységének 
növelése, a versenyképesség 
javítása érdekében. 

NEC 7.1 Állampolgárok IKT-hoz 
való hozzáférésének növelése 

Digitális közösségi 
hozzáférés erősítése 

RÉSZBEN 

Kreatív, tudásalapú 
társadalom, korszerű 
gyakorlati tudás biztosítása 

A mobilitás támogatása, az 
elérhetőség javítása, a 
közlekedés fejlesztése 

NEM  

A stratégiai céloknál az 
infokommunikációs 
technológiák elterjedésének 
támogatása az esélyegyenlőség 
és az életminőség javítása, 
illetve a mobilitás, az 
elérhetőségek növelése 
érdekében jelenik meg. 

NEC 8.1 és 8.2.  
8.1 Az NGA fehér foltok 
csökkentése, az újgenerációs 
szélessávú hálózatok kiépítésének 
ösztönzése 
8.2 Nagy sávszélességű kapcsolat 
biztosítása az állami és 
önkormányzati intézményeknél 

Újgenerációs szélessávú 
hálózatok és hozzáférés 
fejlesztése 

NEM  NEM   

GINOP 4: 
Energia 

NEC 9.1 A vállalkozói szektor 
versenyképességének erősítése a 
közvetlen energiaköltségek 
összesített csökkentésével az 
energiahatékonyság és a megújuló 
energiaforrások alkalmazásának 
növelése által 

Energiahatékonyság és a 
megújuló energia 
használatának elősegítése 

RÉSZBEN 

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

NEM  
Az energiahatékonyság által a 
versenyképesség fejlesztése 
csak közvetetten jelenik meg. 

GINOP 5: 
Foglalkoztatás 

NEC 10.1 Álláskeresők, 
különösen az alacsony iskolai 
végzettségűek növekvő körének 
munkaerőpiaci integrációja valósul 
meg 

Álláskeresők és inaktívak 
foglalkoztathatóságának 
javítása 

NEM  NEM  

A fenti célok elérését 
országos programok segítik, a 
célok a megyei 
dokumentumban több 
stratégiai cél és több 
beavatkozási terület által, 
közvetetten jelennek meg.  

NEC 10.2 A társadalmi célú 
vállalkozások foglalkoztatási 
kapacitásai erősödnek. 

NEC 10.3 A nem állami 
szervezetek által szervezett 
munkaerő-piaci programokban 
résztvevő inaktívak és 
munkanélküliek száma nő 
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NEC 11.1 A sem 
foglalkoztatásban, sem oktatásban 
vagy képzésben nem résztvevő 
(ún. NEET) 25 év alatti fiatalok 
Ifjúsági Garanciához való 
hozzáférése biztosított 

Ifjúsági Garancia 
NEM  RÉSZBEN 

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

Az Ifjúsági Garancia program 
nem kerül megemlítésre a 
megyei dokumentumokban. 

NEC 11.1 A sem 
foglalkoztatásban, sem oktatásban 
vagy képzésben nem résztvevő 
(ún. NEET) 25 év alatti fiatalok 
Ifjúsági Garanciához való 
hozzáférése biztosított 

NEC 11.2 A fiatalok résztvétele 
nő a gyakornoki és a vállalkozóvá 
válást segítő programokban 

NEC 12.1 A belső és külső 
munkaerő-piaci rugalmasság 
erősödik 

Alkalmazkodóképesség 
fejlesztése 

NEM  NEM    
NEC 12.2 A jogszerű 
foglalkoztatással kapcsolatos 
tudatosság erősödik a munkáltatók 
és a munkavállalók körében 

GINOP 6: 
Versenyképes 

munkaerő 

NEC 13.1 A munkavállalási korú 
lakosság, különösen az alacsony 
képzettségűek részvétele nő a 
munkaerőpiaci kompetenciákat 
javító formális képzésekben. 

Az egész életen át tartó 
tanulás lehetőségeihez 
való hozzáférés javítása 

IGEN 
Kreatív, tudásalapú 
társadalom, korszerű 
gyakorlati tudás biztosítása  

IGEN 

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

 

NEC 14.1 Kompetencia-alapú 
képzések elterjedtsége nő. 

Szakképzés és 
felnőttképzés fejlesztése 

IGEN 
Kreatív, tudásalapú 
társadalom, korszerű 
gyakorlati tudás biztosítása  

IGEN 

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

 

GINOP 7: 
Turizmus 

NEC 15.1 A belföldi és 
nemzetközi turistáktól származó 
bevételek növelése a kulturális és 
természeti örökségi helyszíneken. 

A természeti és kulturális 
örökség megőrzése, 
védelme, elősegítése és 
fejlesztése 

IGEN 

Közösségi megújulás, 
értéktudatos és szolidáris 
társadalom kialakítása 

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

IGEN 

A megye környezetminőségének 
javítása 

A természeti erőforrásokkal való 
fenntartható gazdálkodás 

Veszprém megye egyedülállóan 
gazdag turisztikai potenciáljának 
hasznosítása 

 

GINOP 8: 
Pénzügyi eszközök 

NEC 4.3 A finanszírozási 
forrásokhoz nem, vagy nem 
megfelelő mértékében hozzájutó 
kkv-k versenyképességének 

Termelő és szolgáltató 
vállalkozások támogatása a 
KFI területén 

IGEN 

A gazdasági növekedés, 
versenyképes, innovatív 
gazdaság, kitörési pontokra 
épülő gazdaságfejlesztés a 

RÉSZBEN 
Ipari és gazdasági területek, 
telephelyek szolgáltatás- és 
infrastruktúra fejlesztése a 

K+I tevékenység csak 
stratégiai célok szintjén 
jelenik meg 
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javítása a külső finanszírozáshoz 
történő hozzáférésének javítása 
révén a KFI területén. 

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. 

Kreatív, tudásalapú 
társadalom, korszerű 
gyakorlati tudás biztosítása 

munkahelyteremtés érdekében 

NEC 8.1. Az NGA fehér foltok 
csökkentése, az újgenerációs 
szélessávú hálózatok kiépítésének 
ösztönzése 

Termelő és szolgáltató 
vállalkozások támogatása 
az IKT szektorban I. 

NEM  NEM   

NEC 6.3 A finanszírozási 
forrásokhoz nem, vagy nem 
megfelelő mértékében hozzájutó 
kkv-k versenyképességének 
fejlesztése a Kkv-k külső 
finanszírozáshoz történő 
hozzáférésének javítása révén a 
digitális gazdaság és versenyképes 
IKT szektor fejlesztése területén. 

Termelő és szolgáltató 
vállalkozások támogatása 
az IKT szektorban II. 

RÉSZBEN Kreatív, tudásalapú 
társadalom, korszerű 
gyakorlati tudás biztosítása  

NEM  

A stratégiai célnál az 
infokommunikációs 
technológiák elterjedésének 
támogatása jelenik meg a 
gazdaság termelékenységének 
növelése, a versenyképesség 
javítása érdekében. 

NEC 2.2 A finanszírozási 
forrásokhoz nem, vagy nem 
megfelelő mértékében hozzájutó 
kkv-k versenyképességének 
fejlesztése a Kkv-k külső 
finanszírozáshoz történő 
hozzáférésének javítása révén. 

Termelő és szolgáltató 
vállalkozások támogatása 

NEM  NEM   

NEC 9.2 A finanszírozási 
forrásokhoz nem, vagy nem 
megfelelő mértékében hozzájutó 
vállalkozások 
versenyképességének fejlesztése a 
vállalkozások külső 
finanszírozáshoz történő 
hozzáférésének javítása révén a 
vállalkozói energia szektor 
területén 

Termelő és szolgáltató 
vállalkozások támogatása 

RÉSZBEN 

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

RÉSZBEN 

A természeti erőforrásokkal való 
fenntartható gazdálkodás 

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

Az energiahatékonyság által a 
versenyképesség fejlesztése 
csak közvetetten jelenik meg. 
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NEC 16.1 Épületek energetikai 
korszerűsítése, valamint 
távhőrendszerek energiahatékony 
fejlesztése és a megújuló 
energiaforrások alkalmazásának 
növelése 

Megújuló energia és 
energiahatékonyság 
támogatása 

IGEN 

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

IGEN 

A természeti erőforrásokkal való 
fenntartható gazdálkodás 

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

 

NEC 17.1 A finanszírozási 
forrásokhoz nem, vagy nem 
megfelelő mértékében hozzájutó, 
a foglalkoztatást ösztönző 
beruházásokat megvalósító 
vállalkozások, köztük a társadalmi 
célú vállalkozások 
versenyképességének növelése a 
külső finanszírozáshoz való 
hozzáférésének javítása révén. 

Termelő és szolgáltató 
vállalkozások támogatása 

NEM  NEM   
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Kapcsolódó járási kulcsprojektek 

 

A következő táblázat mutatja a GINOP célkitűzéseihez illeszkedő megyei járási kulcsprojekteket: 

 

Járás Vezérprojekt címe 
Kapcsolódó GINOP 
prioritás tengely 

Kapcsolódó OP prioritás(ok) 

Ajkai Járás 

Vállalkozások flexibilitását 
elősegítő Innovációs és 
Szolgáltató Központ a Főnix Ipari 
Parkban 

GINOP 2. Kutatás, 
technológiai fejlesztés és 
innováció 

Vállalati K+I tevékenység 
intenzitásának ösztönzése 

Ipari bekötő út  
GINOP 1. Kkv-k 
versenyképességének 
javítása 

Modern üzleti infrastruktúra 
megteremtése 

Turisztikai szolgáltatások javítása 
új élményelemek kialakítása az 
Ajkai Parkerdőben 

GINOP 7. Turizmus 

A természeti és kulturális 
örökség megőrzése, védelme, 
elősegítése és fejlesztése 

Ajka Kristály látogatóközpont 
kialakítása 

GINOP 1. Kkv-k 
versenyképességének 
javítása 
 
GINOP 7. Turizmus 

Nemzeti turisztikai marketing és 
keresletösztönző program 

A természeti és kulturális 
örökség megőrzése, védelme, 
elősegítése és fejlesztése 

Térségi helyi termékek piacra 
jutását elősegítő feldolgozó 
üzemek kialakítása 

GINOP 1. Kkv-k 
versenyképességének 
javítása 

Modern üzleti infrastruktúra 
megteremtése 

Főnix Ipari Park közútfejlesztése 
GINOP 1. Kkv-k 
versenyképességének 
javítása 

Modern üzleti infrastruktúra 
megteremtése 

Infrastruktúrafejlesztés az Ipari 
Parkhoz kapcsolódóan 

GINOP 1. Kkv-k 
versenyképességének 
javítása 

Modern üzleti infrastruktúra 
megteremtése 

Balatonfüredi 
Járás 

Füred Kemping  
GINOP 1. Kkv-k 
versenyképességének 
javítása 

Modern üzleti infrastruktúra 
megteremtése 

Zákonyi utcai mélygarázs  
GINOP 1. Kkv-k 
versenyképességének 
javítása 

Modern üzleti infrastruktúra 
megteremtése 

Tudásalapú gazdaságnövekedési és 
munkahelyteremtő program  

GINOP 5. Foglalkoztatás 
Álláskeresők és inaktívak 
foglalkoztathatóságának javítása 

Tematikus utak  GINOP 7. Turizmus 

A természeti és kulturális 
örökség megőrzése, védelme, 
elősegítése és fejlesztése 

Devecseri 
Járás 

Infrastruktúra kiépítése Devecser 
város ipari övezetében  

GINOP 1. Kkv-k 
versenyképességének 
javítása 

Modern üzleti infrastruktúra 
megteremtése 

Pápai Járás 
Iparterületi fejlesztések 
támogatása, az iparterület 
megközelíthetőségének javítása  

GINOP 1. Kkv-k 
versenyképességének 
javítása 

Modern üzleti infrastruktúra 
megteremtése 

Sümegi Járás 

Iparterület fejlesztése, azon 
Inkubátorház létrehozása, a 
betelepülő vállalkozások 
fejlesztése 

GINOP 1. Kkv-k 
versenyképességének 
javítása 

Modern üzleti infrastruktúra 
megteremtése 

Foglalkoztatásnövelő 
turizmusfejlesztés, tematikus utak 
kialakítása 

GINOP 7. Turizmus 

A természeti és kulturális 
örökség megőrzése, védelme, 
elősegítése és fejlesztése 

Tapolcai Járás 
Környezetipar- és 
gazdaságfejlesztés 

GINOP 1. Kkv-k 
versenyképességének 

Modern üzleti infrastruktúra 
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javítása megteremtése  

Energiahatékonyság és a 
megújuló energia használatának 
elősegítése 

Várpalotai 
Járás 

Kis- és középvállalkozások 
fejlődésének és újabb 
vállalkozások letelepedésének 
támogatása 

GINOP 1. Kkv-k 
versenyképességének 
javítása 

Modern üzleti infrastruktúra 
megteremtése 

Veszprémi 
Járás 

A térségi ipari területek 
infrastrukturális fejlesztése és 
elérhetőségének javítása  

GINOP 1. Kkv-k 
versenyképességének 
javítása 

Modern üzleti infrastruktúra 
megteremtése 

Helyi termék előállításához és 
forgalmazásához kapcsolódó 
infrastruktúra megteremtése  

GINOP 1. Kkv-k 
versenyképességének 
javítása 

Modern üzleti infrastruktúra 
megteremtése 

Zirci Járás 

Ipari Park és a kapcsolódó 
infrastruktúra fejlesztése Zircen  

GINOP 1. Kkv-k 
versenyképességének 
javítása 

Modern üzleti infrastruktúra 
megteremtése 

Magasabb hozzáadott értékű 
termékek előállítása és piacra 
juttatása  

GINOP 1. Kkv-k 
versenyképességének 
javítása 

Modern üzleti infrastruktúra 
megteremtése 

Ásványvízpalackozás  
GINOP 1. Kkv-k 
versenyképességének 
javítása 

Modern üzleti infrastruktúra 
megteremtése 

Tematikus utak  GINOP 7. Turizmus 

A természeti és kulturális 
örökség megőrzése, védelme, 
elősegítése és fejlesztése 
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Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 

 

TOP a belső erőforrásokra épülő, gazdaságélénkítő és foglalkoztatás-ösztönző térségi és helyi 

gazdaságfejlesztés fő színtere, összhangban a teljes foglalkoztatásra és a munkaalapú társadalomra 

vonatkozó nemzeti célkitűzéssel, elősegítve a munkavállaló lakosság helyben boldogulásának 

biztosítását.  

 

A megyei integrált területi programok a helyi adottságok figyelembe vételével határozzák meg a 

megyén belüli célterületeket. A helyi programok kiemelten fókuszálnak a kevésbé fejlett, jelentős 

foglalkoztatási problémákkal küzdő, periférikus térségekre, köztük a leszakadással fenyegetett 

vidéki térségekre.  

A TOP első öt prioritási tengelye a megyék fejlesztésére irányul, a 6. prioritási tengely forrásait a 

megyei jogú városok használhatják fel, míg a 7. prioritási tengely CLLD források felhasználásáról 

egy speciális eszközzel gondoskodik. 

A TOP kedvezményezetti köre a központi költségvetési irányító és költségvetési szervek, helyi 

önkormányzatok és társulásaik, országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik, 

egyesületek, egyházak, alapítványok, civil szervezetek, non-profit szervezetek.  

 

A TOP biztosítja a kereteket a területileg decentralizált fejlesztések tervezéséhez. A TOP 

keretében a megyei és megyei jogú városi önkormányzatok Integrált Területi Programokat (ITP) 

dolgoztak ki az indikatív, tervezési keretük terhére, ami Veszprém megye esetében 38.603.604.816 

Ft. Az ITP-k célja, hogy a területi szereplők legalább ezen indikatív tervezési keretre integrált 

szemléletben tervezzenek és egy szerves rendszerben mutassák be az egymást erősítő hatásokat, a 

források felhasználásnak területeit, azok ütemezését és az indikátorvállalásaikat.  

 

A Megyei Területfejlesztési Programban megfogalmazott 4 prioritása alapján – és illeszkedve a 

TOP egyedi célkitűzéseihez – az ITP 6 célkitűzést fogalmaz meg, amelyek az alábbiak: 

1. Önkormányzati gazdasági területek fejlesztése és elérhetőségük javítása 

2. Élhető, vonzó települések megteremtése és a munkavállalást ösztönző infrastruktúra 

fejlesztése 

3. Leszakadó városi területek megújítása és hátrányos helyzetűeket támogató programok 

megvalósítása 

4. Természeti adottságokra és kulturális örökségre épülő turizmus fejlesztése 

5. Az energiahatékonyság növelése és a helyi erőforrások fenntartható használatának 

elősegítése 

6. A Veszprém megyén belüli területi egyenlőtlenségek csökkentése komplex fejlesztések 

megvalósításával
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TOP prioritási 
tengely 

Egyedi célkitűzés TOP prioritás ITP célkitűzés 

Kapcsolódik-e 
megyei 

stratégiai 
célhoz? 

Kapcsolódó megyei stratégiai 
célkitűzések 

Kapcsolódik-e 
megyei 

beavatkozáshoz? 

Kapcsolódó megyei 
beavatkozás 

Illeszkedési 
hiányok 

Térségi gazdasági 
környezet fejlesztése 

a foglalkoztatás 
elősegítésére 

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

1.1.Helyi gazdasági 
infrastruktúra fejlesztése 
Üzleti infrastruktúra és 
kapcsolódó szolgáltatások 
fejlesztése 

Önkormányzati 
gazdasági területek 
fejlesztése és 
elérhetőségük javítása 

IGEN 

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. 

IGEN 

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

 

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

1.2.Társadalmi és környezeti 
szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés 

Természeti 
adottságokra és 
kulturális örökségre 
épülő turizmus 
fejlesztése 

IGEN 

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. 

IGEN 

Veszprém megye egyedülállóan 
gazdag turisztikai 
potenciáljának hasznosítása  

 

A természeti erőforrásokkal 
való fenntartható gazdálkodás 

 

1.C 
A munkahelyek 
elérhetőségének javítása, a 
munkavállalók mobilitásának 
segítése a közlekedési feltételek 
fejlesztésével  

1.3.A gazdaságfejlesztést és a 
munkaerő mobilitás 
ösztönzését szolgáló 
közlekedésfejlesztés 

Önkormányzati 
gazdasági területek 
fejlesztése és 
elérhetőségük javítása 

NEM  IGEN 
Az elérhetőség javítása 

Térségi mobilitás biztosítása 

Koncepcióban 
nem jelenik meg 
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1. D 
Kisgyermekesek 
munkaerőpiacra történő 
visszatérése a gyermekellátási 
szolgáltatások fejlesztése által  

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

Élhető, vonzó 
települések 
megteremtése és a 
munkavállalást 
ösztönző infrastruktúra 
fejlesztése 

IGEN 

Egészséges társadalom 
megteremtése 

Kreatív, tudásalapú társadalom, 
korszerű gyakorlati tudás 
biztosítása 

IGEN 

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

 

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés 

2. A 
Vállalkozói tevékenységek 
ösztönzése és a népesség 
megtartása településfejlesztési 
beavatkozásokkal  

2.1. Gazdaságélénkítő és 
népességmegtartó 
településfejlesztés 

Az energiahatékonyság 
növelése és a helyi 
erőforrások 
fenntartható 
használatának 
elősegítése 

Élhető, vonzó 
települések 
megteremtése és a 
munkavállalást 
ösztönző infrastruktúra 
fejlesztése 

IGEN 

A városok és várostérségek 
összehangolt és integrált 
fejlesztése 

A mobilitás támogatása, az 
elérhetőség javítása, a közlekedés 
fejlesztése 

IGEN 
Az elérhetőség javítása 

Térségi mobilitás biztosítása 
 

Alacsony széndioxid 
kibocsátású 

gazdaságra való 
áttérés kiemelten a 
városi területeken 

3.A  
Fenntartható közösségi 
mobilitás elősegítése  

3.1. Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés 

Élhető, vonzó 
települések 
megteremtése és a 
munkavállalást 
ösztönző infrastruktúra 
fejlesztése 

IGEN 

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

 A mobilitás támogatása, az 
elérhetőség javítása, a közlekedés 
fejlesztése 

IGEN 
Az elérhetőség javítása 

Térségi mobilitás biztosítása 
 

3. B 
A települési önkormányzatok 
energiahatékonyságának javítása 
és a megújuló energiaforrások 
részarányának növelése  

3.2. Önkormányzatok 
energiahatékonyságának és a 
megújuló energia-
felhasználás 
arányának növelése 

Az energiahatékonyság 
növelése és a helyi 
erőforrások 
fenntartható 
használatának 
elősegítése 

RÉSZBEN 

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

RÉSZBEN 

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

Önkormányzati 
épületek bevonása 

A helyi közösségi 
szolgáltatások 
fejlesztése és a 

társadalmi 
együttműködés 

erősítése 

4. A 
Önkormányzati 
közszolgáltatások 
hozzáférhetőségének és 
minőségének fejlesztése  

4.1. Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése 

Élhető, vonzó 
települések 
megteremtése és a 
munkavállalást 
ösztönző infrastruktúra 
fejlesztése 

IGEN 

Egészséges társadalom 
megteremtése 

Közösségi megújulás, 
értéktudatos és szolidáris 
társadalom kialakítása  

IGEN 

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

4.2. A szociális 
alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése, 
fejlesztése 

IGEN 

Egészséges társadalom 
megteremtése 

Közösségi megújulás, 
értéktudatos és szolidáris 
társadalom kialakítása 

IGEN 

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 

 

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

4.3. Leromlott városi 
területek rehabilitációja 

Leszakadó városi 
területek megújítása és 
hátrányos helyzetűeket 
támogató programok 
megvalósítása 

IGEN 
A városok é várostérségek 
összehangolt és integrált 
fejlesztése 

RÉSZBEN 
A városok demográfiai 
problémáinak kezelése, 
szegregátumok kezelése 

A rehabilitációra 
irányuló 
infrastrukturális 
fejlesztések nem 
hangsúlyosak a 
Stratégiában 

Megyei és helyi 
emberi erőforrás 

fejlesztések, 
foglalkoztatás-
ösztönzés és 
társadalmi 

együttműködés 

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

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

Leszakadó városi 
területek megújítása és 
hátrányos helyzetűeket 
támogató programok 
megvalósítása 

IGEN 

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  

IGEN 

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 

 

 

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

5.2. A társadalmi 
együttműködés erősítését 
szolgáló helyi szintű 
komplex programok 

Leszakadó városi 
területek megújítása és 
hátrányos helyzetűeket 
támogató programok 
megvalósítása 

IGEN 

A városok és várostérségek 
összehangolt és integrált 
fejlesztése 

Közösségi megújulás, 
értéktudatos és szolidáris 
társadalom kialakítása  

IGEN 

A városok demográfiai 
problémáinak kezelése, 
szegregátumok kezelése 

A munkaerőpiaci kereslet és 
kínálat összhangjának javítására 
irányuló intézkedések 
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5. C Helyi szintű társadalmi 
párbeszéd és helyi identitás 
erősödése 

5.3. Helyi közösségi 
programok megvalósítása 

Leszakadó városi 
területek megújítása és 
hátrányos helyzetűeket 
támogató programok 
megvalósítása 

RÉSZBEN 

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

RÉSZBEN 
A városok demográfiai 
problémáinak kezelése, 
szegregátumok kezelése 

A helyi közösségek 
fejlesztése 
megjelenik, de 
nem hangsúlyos 

Fenntartható 
városfejlesztés a 

megyei jogú 
városokban  

6. A  
Megyei jogú városok gazdasági 
környezetének fejlesztése a 
foglalkoztatás növelése 
érdekében  

6.1 Gazdaságfejlesztés 
 IGEN 

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. 

IGEN 

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

 

6. B 
Kisgyermekesek 
munkaerőpiacra történő 
visszatérése a gyermekellátási 
szolgáltatások által  

6.2 Családbarát, munkába 
állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztése 

 IGEN 

Egészséges társadalom 
megteremtése 
 
Közösségi megújulás, 
értéktudatos és szolidáris 
társadalom kialakítása  

IGEN 

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

 

6.C 
Vállalkozói tevékenységek 
ösztönzése és a népesség 
megtartása városfejlesztési 
beavatkozásokkal  

6.3 Gazdaságélénkítő és 
népességmegtartó 
városfejlesztés  

 IGEN 

A városok és várostérségek 
összehangolt és integrált 
fejlesztése 

A mobilitás támogatása, az 
elérhetőség javítása, a közlekedés 
fejlesztése 

IGEN 
Az elérhetőség javítása 

Térségi mobilitás biztosítása 
 

6.D  
Fenntartható közösségi 
mobilitás elősegítése  

6.4 Fenntartható városi 
közlekedésfejlesztés  

 IGEN 

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

 A mobilitás támogatása, az 
elérhetőség javítása, a közlekedés 
fejlesztése 

IGEN 
Az elérhetőség javítása 

Térségi mobilitás biztosítása 
 

6. E 
A megyei jogú város 
önkormányzatai 
energiahatékonyságának javítása 

6.5. Önkormányzatok 
energiahatékonyságának és a 
megújuló energia-
felhasználás 

 RÉSZBEN 

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

RÉSZBEN 

Az energiagazdálkodás 
racionalizálása, a települések 
alternatív és megújuló 
energiahasznosításának 

Önkormányzati 
épületek bevonása 
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és a megújuló energiaforrások 
részarányának növelése  

arányának növelése környezetünk védelme. elősegítése, intézmények 
energiaracionalizáló fejlesztései, 
alkalmazkodás a klímaváltozás 
hatásihoz a városokban 

6. F  
Önkormányzati 
közszolgáltatások 
hozzáférhetőségének és 
minőségének fejlesztése  

6.6. Városi közszolgáltatások 
fejlesztése  

 IGEN 

Egészséges társadalom 
megteremtése 

Közösségi megújulás, 
értéktudatos és szolidáris 
társadalom kialakítása  

IGEN 

A szociális 
alapszolgáltatásokhoz 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 

 

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

6.7. Leromlott városi 
területek rehabilitációja  

 IGEN 
A városok é várostérségek 
összehangolt és integrált 
fejlesztése 

RÉSZBEN 
A városok demográfiai 
problémáinak kezelése, 
szegregátumok kezelése 

A rehabilitációra 
irányuló 
infrastrukturális 
fejlesztések nem 
hangsúlyosak a 
Stratégiában 

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

6.8. Gazdaságfejlesztéshez 
kapcsolódó foglalkoztatás-
fejlesztés  

 IGEN 

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  

IGEN 

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 

 

6. I  
A leromlott városi területeken a 
jobb életlehetőségekkel 
rendelkező hátrányos helyzetű 
személyek számának növelése 
valamint a társadalmi aktivitás, 
társadalmi összetartozás 
növelése helyi szinten  

6.9 Társadalmi kohéziót 
célzó helyi programok  

 RÉSZBEN 

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

RÉSZBEN 
A városok demográfiai 
problémáinak kezelése, 
szegregátumok kezelése 
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Közösségi szinten 
irányított városi helyi 
fejlesztések (CLLD)  

7.A  
A városi lakosság közösségi 
aktivitásának növelése a helyi 
közösségszervezés és kulturális 
kínálatbővítés segítségével  

Kulturális és közösségi terek 
infrastrukturális fejlesztése  

 IGEN 

A városok és várostérségek 
összehangolt és integrált 
fejlesztése 

Közösségi megújulás, 
értéktudatos és szolidáris 
társadalom kialakítása  

IGEN 

A városok demográfiai 
problémáinak kezelése, 
szegregátumok kezelése 

Városok ellátó szerepének 
növelése a várostérségek 
központi funkcióinak erősítése 

 

7.B A városi lakosság közösségi 
aktivitásának növelése a helyi 
közösségszervezés és kulturális 
kínálatbővítés segítségével  

Helyi közösségszervezés a 
városi helyi fejlesztési 
stratégiához kapcsolódva 

 RÉSZBEN 

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

RÉSZBEN 
A városok demográfiai 
problémáinak kezelése, 
szegregátumok kezelése 

A helyi közösségek 
fejlesztése 
megjelenik, de 
nem hangsúlyos 
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Kapcsolódó járási kulcsprojektek 

 

A következő táblázat mutatja a TOP célkitűzéseihez illeszkedő megyei járási kulcsprojekteket: 

 

Járás Vezérprojekt címe 
Kapcsolódó TOP 
prioritás tengely 

Kapcsolódó OP prioritás(ok) 

Ajkai Járás 

Vállalkozások flexibilitását 
elősegítő Innovációs és 
Szolgáltató Központ a Főnix 
Ipari Parkban 

Térségi gazdasági 
környezet fejlesztése a 
foglalkoztatás elősegítésére 

1.1.Helyi gazdasági 
infrastruktúra fejlesztése 
Üzleti infrastruktúra és 
kapcsolódó szolgáltatások 
fejlesztése 

Ipari bekötő út  
Térségi gazdasági 
környezet fejlesztése a 
foglalkoztatás elősegítésére 

1.1.Helyi gazdasági 
infrastruktúra fejlesztése 
Üzleti infrastruktúra és 
kapcsolódó szolgáltatások 
fejlesztése 

Ajkai Foglalkoztatási Paktum 

Megyei és helyi emberi 
erőforrás fejlesztések, 
foglalkoztatás-ösztönzés és 
társadalmi együttműködés 

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

Térségi kerékpárút hálózat 
kialakítása a munkahelyi mobilitás 
biztosítása érdekében 

Térségi gazdasági 
környezet fejlesztése a 
foglalkoztatás elősegítésére 

1.3.A gazdaságfejlesztést és a 
munkaerő mobilitás ösztönzését 
szolgáló közlekedésfejlesztés 

Turisztikai szolgáltatások javítása 
új élményelemek kialakítása az 
Ajkai Parkerdőben 

Térségi gazdasági 
környezet fejlesztése a 
foglalkoztatás elősegítésére 

1.2.Társadalmi és környezeti 
szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés 

Ajka Kristály látogatóközpont 
kialakítása 

Térségi gazdasági 
környezet fejlesztése a 
foglalkoztatás elősegítésére 

1.2.Társadalmi és környezeti 
szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés 

Térségi helyi termékek piacra 
jutását elősegítő feldolgozó 
üzemek kialakítása 

Térségi gazdasági 
környezet fejlesztése a 
foglalkoztatás elősegítésére 

1.1.Helyi gazdasági 
infrastruktúra fejlesztése 
Üzleti infrastruktúra és 
kapcsolódó szolgáltatások 
fejlesztése 

Főnix Ipari Park közútfejlesztése 
Térségi gazdasági 
környezet fejlesztése a 
foglalkoztatás elősegítésére 

1.1.Helyi gazdasági 
infrastruktúra fejlesztése 
Üzleti infrastruktúra és 
kapcsolódó szolgáltatások 
fejlesztése 

Infrastruktúrafejlesztés az Ipari 
Parkhoz kapcsolódóan 

Térségi gazdasági 
környezet fejlesztése a 
foglalkoztatás elősegítésére 

1.1.Helyi gazdasági 
infrastruktúra fejlesztése 
Üzleti infrastruktúra és 
kapcsolódó szolgáltatások 
fejlesztése 

Balatonalmádi 
Járás 

Foglalkoztatás-bővítés elősegítése 
az óvodai-, bölcsődei kapacitások, 
családi napközik számának 
növelésével 

A helyi közösségi 
szolgáltatások fejlesztése 
és a társadalmi 
együttműködés erősítése 

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

Turisztikai szolgáltatásbővítés 
(fürdőfejlesztés, wellness, parti-
sétány bazársor átépítése, stb.) 

Térségi gazdasági 
környezet fejlesztése a 
foglalkoztatás elősegítésére 

1.2.Társadalmi és környezeti 
szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés 

Balatonfüredi Füred Kemping  Térségi gazdasági 1.1.Helyi gazdasági 
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Járás környezet fejlesztése a 
foglalkoztatás elősegítésére 

infrastruktúra fejlesztése 
Üzleti infrastruktúra és 
kapcsolódó szolgáltatások 
fejlesztése 

 

1.2.Társadalmi és környezeti 
szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés 

Zákonyi utcai mélygarázs  

Térségi gazdasági 
környezet fejlesztése a 
foglalkoztatás elősegítésére 
 
Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés 

1.1.Helyi gazdasági 
infrastruktúra fejlesztése 
Üzleti infrastruktúra és 
kapcsolódó szolgáltatások 
fejlesztése 

Tudásalapú gazdaságnövekedési 
és munkahelyteremtő program  

Térségi gazdasági 
környezet fejlesztése a 
foglalkoztatás elősegítésére 

1.1.Helyi gazdasági 
infrastruktúra fejlesztése 
Üzleti infrastruktúra és 
kapcsolódó szolgáltatások 
fejlesztése 

Tematikus utak  
Térségi gazdasági 
környezet fejlesztése a 
foglalkoztatás elősegítésére 

1.2.Társadalmi és környezeti 
szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés 

Devecseri 
Járás 

Infrastruktúra kiépítése Devecser 
város ipari övezetében  

Térségi gazdasági 
környezet fejlesztése a 
foglalkoztatás elősegítésére 

1.1.Helyi gazdasági 
infrastruktúra fejlesztése 
Üzleti infrastruktúra és 
kapcsolódó szolgáltatások 
fejlesztése 

A kistérség hagyományos 
kézműipari és mezőgazdasági 
ágazatinak fejlesztése 

Térségi gazdasági 
környezet fejlesztése a 
foglalkoztatás elősegítésére 

1.1.Helyi gazdasági 
infrastruktúra fejlesztése 
Üzleti infrastruktúra és 
kapcsolódó szolgáltatások 
fejlesztése 

Pápai Járás 

Turisztikai potenciálok erősítése, 
a meglévők szolgáltatási 
színvonalának növelése, járási 
turisztikai attrakció-fejlesztés 

Térségi gazdasági 
környezet fejlesztése a 
foglalkoztatás elősegítésére 

1.2.Társadalmi és környezeti 
szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés 

Iparterületi fejlesztések 
támogatása, az iparterület 
megközelíthetőségének javítása  

Térségi gazdasági 
környezet fejlesztése a 
foglalkoztatás elősegítésére 

1.1.Helyi gazdasági 
infrastruktúra fejlesztése 
Üzleti infrastruktúra és 
kapcsolódó szolgáltatások 
fejlesztése 

Sümegi Járás 

Iparterület fejlesztése, azon 
Inkubátorház létrehozása, a 
betelepülő vállalkozások 
fejlesztése 

Térségi gazdasági 
környezet fejlesztése a 
foglalkoztatás elősegítésére 

1.1.Helyi gazdasági 
infrastruktúra fejlesztése 
Üzleti infrastruktúra és 
kapcsolódó szolgáltatások 
fejlesztése 

Ökogazdaság fejlesztésének 
támogatása 

NINCS NINCS 

Foglalkoztatásnövelő 
turizmusfejlesztés, tematikus utak 
kialakítása 

Térségi gazdasági 
környezet fejlesztése a 
foglalkoztatás elősegítésére 

1.2.Társadalmi és környezeti 
szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés 

Tapolcai Járás 
Környezetipar- és 
gazdaságfejlesztés 

Térségi gazdasági 
környezet fejlesztése a 

1.1.Helyi gazdasági 
infrastruktúra fejlesztése 
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foglalkoztatás elősegítésére Üzleti infrastruktúra és 
kapcsolódó szolgáltatások 
fejlesztése 

Turisztikai potenciálokon, 
szolgáltatásbővítésen alapuló 
foglalkoztatásbarát- és 
gazdaságfejlesztés  

Térségi gazdasági 
környezet fejlesztése a 
foglalkoztatás elősegítésére 

1.1.Helyi gazdasági 
infrastruktúra fejlesztése 
Üzleti infrastruktúra és 
kapcsolódó szolgáltatások 
fejlesztése 

Várpalotai 
Járás 

Kis- és középvállalkozások 
fejlődésének és újabb 
vállalkozások letelepedésének 
támogatása 

Térségi gazdasági 
környezet fejlesztése a 
foglalkoztatás elősegítésére 

1.1.Helyi gazdasági 
infrastruktúra fejlesztése 
Üzleti infrastruktúra és 
kapcsolódó szolgáltatások 
fejlesztése 

 

Környezettudatos régió közösség 
– az egészséges helyi 
élelmiszerekért 

NINCS NINCS 

Veszprémi 
Járás 

A térségi ipari területek 
infrastrukturális fejlesztése és 
elérhetőségének javítása  

Térségi gazdasági 
környezet fejlesztése a 
foglalkoztatás elősegítésére 
 
Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés 

1.1.Helyi gazdasági 
infrastruktúra fejlesztése 
Üzleti infrastruktúra és 
kapcsolódó szolgáltatások 
fejlesztése 

 

1.3.A gazdaságfejlesztést és a 
munkaerő mobilitás ösztönzését 
szolgáló közlekedésfejlesztés 

Helyi termék előállításához és 
forgalmazásához kapcsolódó 
infrastruktúra megteremtése  

Térségi gazdasági 
környezet fejlesztése a 
foglalkoztatás elősegítésére 

1.1.Helyi gazdasági 
infrastruktúra fejlesztése 
Üzleti infrastruktúra és 
kapcsolódó szolgáltatások 
fejlesztése 

Zirci Járás 

Ipari Park és a kapcsolódó 
infrastruktúra fejlesztése Zircen  

Térségi gazdasági 
környezet fejlesztése a 
foglalkoztatás elősegítésére 

1.1.Helyi gazdasági 
infrastruktúra fejlesztése 
Üzleti infrastruktúra és 
kapcsolódó szolgáltatások 
fejlesztése 

Magasabb hozzáadott értékű 
termékek előállítása és piacra 
juttatása  

Térségi gazdasági 
környezet fejlesztése a 
foglalkoztatás elősegítésére 

1.1.Helyi gazdasági 
infrastruktúra fejlesztése 
Üzleti infrastruktúra és 
kapcsolódó szolgáltatások 
fejlesztése 

Ásványvízpalackozás  
Térségi gazdasági 
környezet fejlesztése a 
foglalkoztatás elősegítésére 

1.1.Helyi gazdasági 
infrastruktúra fejlesztése 
Üzleti infrastruktúra és 
kapcsolódó szolgáltatások 
fejlesztése 

Családi napközi létesítése Zircen 

A helyi közösségi 
szolgáltatások fejlesztése 
és a társadalmi 
együttműködés erősítése 

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

A munkába járás feltételeit javító 
közlekedési infrastruktúra 

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 

1.3.A gazdaságfejlesztést és a 
munkaerő mobilitás ösztönzését 



56 
 

fejlesztése településfejlesztés szolgáló közlekedésfejlesztés 

Tematikus utak  
Térségi gazdasági 
környezet fejlesztése a 
foglalkoztatás elősegítésére 

1.2.Társadalmi és környezeti 
szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés 

 

 

Illeszkedési hiányosságok Veszprém megye fejlesztési területei és az ágazati 

operatív programok között 
 
A fejezet tartalma: Melyek azok az OP területek, ahova nem „lő” a megye? Illetve az esetlegesen fennálló 
olyan megyei fejlesztési területek, amelyeknek nincs OP illeszkedése/forrása. Fenti tábla alapján. 
 

EFOP-hoz való illeszkedés hiánya 

 

Összességében megállapítható, hogy az EFOP céljai csak részben jelennek meg mind a megyei 

stratégiai célok, mind a megyei Programban kijelölt beavatkozások között. Az illeszkedési hiányok 

legfőképpen a célcsoport meghatározásában mutatkoznak meg: a megyei dokumentumokban 

nem jelennek meg az EFOP-ban kiemelt célcsoportként rögzített fiatalok, és ezen belül is 

különösen a hátrányos helyzetben lévő gyermekek vagy tanulók. A célcsoport hiányával 

párhuzamosan, a – részben ehhez is kötődő – célterületek (szociális gazdaság, 

gyermekszegénység, egyes szolgáltatásokhoz való hozzáférés, képességek, készségek fejlesztése, 

stb.) 

 

 

EFOP 1. TENGELY - EGYÜTTMŰKÖDŐ TÁRSADALOM  

 

1. prioritás - Az aktív befogadás, többek között az esélyegyenlőség és az aktív részvétel 

előmozdítása, val amint a foglalkoztathatóság javítása érdekében: 

 
1.A: A munkaerő-piacról tartósan kiszorult személyek munkaerő-piaci programba való belépésének növelése 
A megyei stratégia célkitűzések és beavatkozási területek a pályakezdők mellet a fogyatékkal 
élőket és a megváltozott munkaképességűeket tekinti célcsoportnak, a többi munakerőpiacról 
tartósan kiszorult célcsoportot nem említi. Ehhez képest az EFOP 1.A specifikus célja a 
halmozottan hátrányos helyzetű, beleértve romák (kiemelten roma nők) és megváltozott 
munkaképességű emberek a nyílt munkaerő-piacra átvezető aktív munkaerő-piaci programokba 
történő belépését célozza. Az alap- és szakképzés fejlesztése mindkét dokumentumban 
megjelenik. 
 
1.B: A család és ifjúság társadalmi részvételének növelése  
Az EFOP e célkitűzése végső soron a gyermekvállalás ösztönzését, a család intézményének 
megerősítését, a családokat segítő közösségek létrejöttének és működésének ösztönzését, a 
szolgáltatások javítását kívánja elérni. A megyei koncepcióban ez a „Közösségi megújulás, 
értéktudatos és szolidáris társadalom kialakítása” stratégiai célban jelenik meg, egyrészt a helyi 
lakosság igényeinek figyelembe vételével kialakítandó szociálpolitikai szolgáltatások kialakításánál, 
a szolgáltatások elérhetővé tételénél, illetve a kultúra fejlesztése részcélnál: a helyi-, térségi- és 
nemzeti tudat, az önbecsülés és összetartozás erősítésénél. Az EFOP kiemeli a fiatalok sikeres 
társadalmi integrációját, képességeik kibontakoztatásával, együttműködő társadalmi, családi 
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környezet biztosításával, közösségi aktivitásuk erősítésével – ez nem jelenik meg a megyei 
dokumentumokban. 
 
1.C: Több helyi civil közösség jön létre 
Az EFOP civil szervetek számának és aktivitásának növelésére irányuló célkitűzése nem jelenik 
meg önállóan a megyei dokumentumokban, de közvetetten több stratégiai cél is támogatja az 
EFOP e célkitűzés során elvárt eredményeit. Az EFOP célkitűzésének elvárt eredménye, hogy nő 
a hátrányos helyzetűek, romák aktív társadalmi szerepvállalása, továbbá fejlődnek a helyi 
közösségek (jogi személyiséggel nem rendelkező, a résztvevők együttműködésén alapuló, 
rendszeres közös tevékenységet megvalósító, mentorált csoportok), a hátrányos helyzetűek, 
romák civil szerveződései és a karitatív szervezetek, több közösségfejlesztési módszertan kerül 
bevezetésre, valamint nő a bevont mentorok, közösségfejlesztők száma is. 

 

2. prioritás - A marginalizálódott közösségek – például a romák – társadalmi-gazdasági 

integrációja 

 

1.D: A gyermekeket sújtó nélkülözés visszaszorítása elsődlegesen a marginalizált közösségekben 

Az EFOP célkitűzése a tartós szegénységben élő gyermekes családok felzárkózását segítő, a 

hátrányos helyzetű járásokban, valamint magas gyerekszámú, szolgáltatáshiányos településeken 

megvalósuló, a helyi igényeket, sajátosságokat figyelembe vevő komplex programok 

megvalósulására irányul. A megyei koncepcióban a szociálpolitikai célkitűzéseknél jelennek meg 

hasonló irányok, de ilyen integrált térségi gyermekprogramok, kistérségi gyermekprogramok, vagy 

a Biztos Kezdet Program nem jelenik meg a megyei dokumentumokban. 

 

1.E: Periférikus élethelyzetek, valamint a leszakadást előidéző humán tényezők és szolgáltatáshiányok 

visszaszorítása 

Az EFOP célkitűzése révén javul a hátrányos helyzetű emberek, tartós szegénységben élők, 

romák foglalkoztatási, lakhatási helyzete, az egészségügyi állapota, képzettségi foka, a 

szolgáltatásokhoz való hozzáférése. E célkitűzést a megyei koncepció szociálpolitika 

hatékonyságára, valamint a társadalmi felzárkózásra irányuló részcéljai együttesen szolgálják. 

 

 

3. prioritás: A megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való jobb 

hozzáférés biztosítása, beleértve az egészségügyi szolgáltatásokat és a közérdekű 

szociális szolgáltatásokat (3. prioritás) 

  

1.F: Az egészségtudatosság növelése elsősorban a hátrányos helyzetű emberek és térségek tekintetében 

A megyei koncepció „Egészséges társadalom megteremtése” stratégiai célja teljes egészében 

illeszkedik az EFOP ezen célkitűzéséhez. Az EFOP külön kiemeli a hátrányos helyzetű 

embereket és térségeket, ezek a megyei dokumentumokban nincsenek kiemelve, de természetesen 

kizárva sem. 

 

1.G: Az egészségügyi, szociális és társadalmi felzárkózási közszolgáltatásokban a szolgáltatásnyújtás 

folyamatainak eredményesebbé tétele, a területi szempontok érvényesítése és a dolgozók megtartása 
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A megyei koncepció „Egészséges társadalom megteremtése” stratégiai célja teljes egészében 

illeszkedik az EFOP ezen célkitűzéséhez.  

 

4. prioritás: A foglalkoztatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében a társadalmi 

vállalkozói szellem, a társadalmi vállalkozásokba történő szakmai integráció és a 

szociális és szolidáris gazdaság előmozdítása  

 

1.H: Hátrányos helyzetű személyek, kifejezetten romák szociális gazdaságban való részvételének növelése 

Cél, a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű, elsősorban roma emberek 

foglalkoztathatóságának növelése, kifejezetten a szociális gazdaságban. Az EFOP ezen célja a 

GINOP által a szociális gazdaság megerősítéséhez nyújtott programokhoz járul hozzá. A megyei 

stratégia célkitűzései és beavatkozási területei a pályakezdőket, a fogyatékkal élőket, és a 

megváltozott munkaképességűeket tekinti célcsoportnak, munakerő-piaci szempontból hátrányos 

helyzetű egyéb célcsoportot nem emel ki, és a szociális gazdaság sem célterülete. 

 

 

EFOP 2. TENGELY - INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK A TÁRSADALMI 

EGYÜTTMŰKÖDÉS ERŐSÍTÉSE ÉRDEKÉBEN  

 

1. prioritás: A nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és szociális 

infrastruktúrába történő beruházás, az egészségi állapotbeli egyenlőtlenségek 

csökkentése, a társadalmi, kulturális és rekreációs szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés 

megteremtésével a társadalmi együttműködés előmozdítása, valamint az intézményi 

szolgáltatásokról a közösségi alapú szolgáltatásokra való átállás  

 

2.A: A gyermekeket sújtó nélkülözés elleni programok által nyújtott szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése 

Az 1. prioritásból finanszírozott gyermekeket sújtó nélkülözés elleni programok kiegészítése ez a 

célkitűzés, amely a helyi sajátosságokra, igényekre szabott tanulási, foglalkoztatási, játszó-, 

valamint a szülők bevonását szolgáló terek, helyek infrastrukturális fejlesztését tartalmazza. A 

megyei dokumentumok tartalmazzák a szociális intézmények és szolgáltatások infrastrukturális 

fejlesztését, de a gyermek itt sem jelennek meg külön célcsoportként. 

 

2.B: Minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása egészségügyi, szociális és társadalmi felzárkózási 

területen 

Az EFOP e prioritásával biztosítani kell a szociális, egészségügyi és a társadalmi kirekesztés elleni 

fellépést szolgáló közcélú és egyéb közösségi szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést, továbbá 

az NRP célkitűzéseit szolgáló közszolgáltatások minőségjavítást célzó átalakítását. A megyei 

koncepcióban mind az „Egészséges társadalom megteremtése”, mind a „Közösségi megújulás, 

értéktudatos és szolidáris társadalom kialakítása” stratégiai célok keretében megjelenik a 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása. 

 

2. prioritás: A városi és vidéki területeken élő, rászoruló közösségek fizikai 

rehabilitációjának, valamint gazdasági és társadalmi fellendülésének támogatása  

 

2.C: A marginalizált feltételek között élők életkörülményei infrastrukturális feltételeinek javítása 

E prioritás infrastruktúrát támogató fejlesztéseivel kiegészíti az EFOP 1. prioritásából 

finanszírozott területi hátrányok csökkentését célzó programokat a leghátrányosabb helyzetű 
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járásokban, meglévő épületek, intézmények felújításával, funkcióváltásával, valamint a helyi 

közösségek motiválását, bevonását segítő fizikai beruházások finanszírozásával. 

 

 

EFOP 3. TENGELY - GYARAPODÓ TUDÁSTŐKE  

1. prioritás: A korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a végzettség nélküli 

iskolaelhagyás megelőzése, valamint a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés 

előmozdítása a koragyermekkori nevelésben, az alap- és középfokú oktatásban, ideértve 

az oktatásba való visszatérést ösztönző formális, informális és nem formális tanulási 

formákat is  

 

3.A: A korai iskolaelhagyás csökkentése, a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének emelése 

A megyei koncepció „Kreatív, tudásalapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás biztosítása” 

stratégiai célja, valamint a Megyei Program „A népesség képzettségének és innovációs 

képességeinek javítása, fiatalok, pályakezdők megyei foglalkoztatásba integrálás” beavatkozási 

területe foglalkozik a képzések fejlesztésével, azonban amíg a megyei dokumentumok a megye 

versenyképességének javítását, a gyakorlati tudást biztosító képzés és szakképzés fejlesztését, az 

élethosszig tartó tanulást, a helyi gazdasághoz illeszkedő képzések fejlesztését célozzák, addig az 

EFOP ezen prioritásának célja az oktatási esélyteremtés biztosítása (pl. a méltányos oktatás 

megteremtése, oktatási esélyegyenlőséget javító intézkedések megvalósítása, oktatás-szervezési 

gyakorlatok támogatása, stb.) a hátrányos helyzetű tanulók hátrányainak kompenzálása és az 

iskolaelhagyás megelőzése érdekében.  

 

3.B: Az alulteljesítő tanulók alap és kompetencia szintjének növelése, továbbá a szakpolitikai irányítás fejlesztése 

Az EFOP szerint a hátránykompenzációs képesség erőteljes emelése mellett a köznevelés előtt 

álló másik kihívás a minőségi, fenntartható és költséghatékony nevelési és oktatási rendszer 

megteremtése az ágazatirányítás ezt támogató továbbfejlesztésével és a pedagógus hivatás 

megerősítése. Fontos szempont a felsőoktatási továbbtanulási esélyek és az alulteljesítő tanulók 

alap és kompetencia szintjének növelése, továbbá az alapkompetenciák szintjén felkészítés a 

továbbtanulásra és a munka világában való későbbi helytállásra. A megyei koncepcióban, a 

stratégiai cél leírásánál említés szintjén jelenik meg csak a képességek fejlesztése, az is csak az 

élethosszig tartó tanuláshoz kapcsolódóan. 

 

2. prioritás: A felsőfokú vagy annak megfelelő szintű oktatás minőségének, 

hatékonyságának és hozzáférhetőségének javítása az oktatásban való részvétel növelése 

érdekében, különösen a hátrányos helyzetű csoportok számára 

 

3.C: A felsőfokúnak megfelelő szintű oktatásban való részvétel növelése 

3.D: A mukaerő-piaci kompetenciák szintjének emelése a felsőoktatási hallgatók körében 

3.E: Kutatás, innováció és intelligens szakosodás növelése a felsőfokú oktatási rendszer fejlesztésén és kapcsolódó 

humánerőforrás fejlesztéseken keresztül 

A megyei koncepció „Kreatív, tudásalapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás biztosítása” 

stratégiai célja teljes egészében illeszkedik mindhárom fenti EFOP célhoz. 
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3. prioritás: Az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való egyenlő hozzáférés 

javítása minden korcsoport számára formális, informális és nem formális módon 

egyaránt, a munkavállalók ismereteinek, készségeinek és kompetenciáinak naprakésszé 

tétele, valamint a rugalmas tanulási formák előmozdítása, többek között a 

pályaorientáció és a megszerzett kompetenciák elismerése révén   

 

3.F: Javulnak a munkaerő-piacról kiszorult hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű emberek 

foglalkoztathatóságot javító kompetenciái és a humán közszolgáltatásokban dolgozók feladat ellátási képességei 

Cél a munkaerő-piacról kiszorult hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű emberek 

foglalkoztathatóságot javító kompetenciái fejlesztése, önsegítő képességük erősítése, hogy képessé 

váljanak a nyílt munkaerő-piacra átvezető aktív munkaerő-piaci programokban történő 

részvételre. A megyei koncepcióban is megjelenik ez a cél, de nem emeli ki a hátrányos emberek 

célcsoportját, továbbá nem jelenik meg a humán közszolgáltatásokban dolgozók szak-, át- és 

továbbképzése sem. 

 

 

EFOP 4. TENGELY - INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK A GYARAPODÓ 

TUDÁSTŐKE ÉRDEKÉBEN 

1. prioritás: Az oktatásba, a készségekkel kapcsolatos képzésbe, szakképzésbe és az 

egész életen át tartó tanulásba történő beruházás oktatási és képzési infrastruktúrák 

kifejlesztésével 

 

4.A: Minőségi közneveléshez és oktatáshoz való hozzáférés infrastrukturális feltételeinek megteremtése 

4.B: Minőségi felsőoktatás infrastrukturális feltételeinek megteremtése 

A megyei koncepcióban megfogalmazott „Kreatív, tudásalapú társadalom, korszerű gyakorlati 

tudás biztosítása” stratégiai cél mindkét EFOP fejlesztési célhoz illeszkedik. 

 

 

EFOP 5. TENGELY - PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSA A TÁRSADALMI 

EGYÜTTMŰKÖDÉS ERŐSÍTÉSE ÉRDEKÉBEN, VALAMINT TÁRSADALMI 

INNOVÁCIÓ ÉS TRANSZNACIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉSEK 

 

1. prioritás: A marginalizálódott közösségek – például a romák – társadalmi-gazdasági 

integrációja  

 

5.A: A társadalmi felzárkózás támogatása pénzügyi eszközökkel 

Az EFOP ezen célkitűzése az 1. prioritási tengely által nyújtott felzárkózási eszközökhöz nyújt 

kiegészítő visszatérítendő támogatást, amelynek eredményeképpen javul a hátrányos helyzetű, 

köztük roma emberek anyagi, lakhatási, gazdasági, foglalkoztatási helyzete. Az 1. tengely 

illeszkedési hiányosságai jelennek meg itt is. 
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2. prioritás: A megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való jobb 

hozzáférés biztosítása, beleértve az egészségügyi szolgáltatásokat és a közérdekű 

szociális szolgáltatásokat 

 

5.B A társadalmi innováció javítása és a transznacionális együttműködés kiterjesztése 

Az EFOP 1. és 3. tengelye által lefedett szakterületeket egészíti ki, célja, hogy javuljon a 

társadalmi kihívásokra adható válaszok hatásmechanizmusa részint újszerű megoldások 

kidolgozásával és kipróbálásával, részint nemzetközi tapasztalatok megismerésével. Az 1. és 3. 

tengely illeszkedési hiányosságai jelennek meg itt is. 

 

RSZTOP-hoz való illeszkedés hiánya 
 

Az RSZTOP élelmiszersegélyek, és alapvető fogyasztási cikkek nyújtását támogatja egyrészt 

szegény gyermek családok, közterületen élők, valamint szociálisan rászoruló megváltozott 

munkaképességű és rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek számára. E célkitűzések a 

megyei fejlesztési dokumentumokban a stratégiai célok szintjén megjelennek, azonban a 

beavatkozások szintjén már közvetetten sem. 

 

RSZTOP 1. TENGELY - ÉLELMISZERSEGÉLY BIZTOSÍTÁSA SZEGÉNY 

GYERMEKES CSALÁDOK SZÁMÁRA 

Az RSZTOP célcsoportja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, intézményi 

étkeztetésben nem részesülő 0-18 éves szegény gyermekeket nevelő családok, továbbá olyan, az 

első gyermeküket váró szegény édesanyák (a magzat 3 hónapos korától), akik lakásfenntartási 

támogatásban részesülő háztartásban élnek. A szegény családban élő gyermekek programban 

történő részvételét az indokolja, hogy a gyermekek körében növekszik az anyagi rászorultság 

annak ellenére, hogy helyzetük javítását több program szolgálta az elmúlt években például a 

Biztos Kezdet Gyerekházak és a TÁMOP 5.2.3 Integrált térségi programjai. Az RSZTOP a fenti 

célcsoport részére élelmiszersegélyek nyújtását támogatja konzorciumokon keresztül, összeállított 

segélycsomag és/vagy meleg étkezés formájában. 

A megyei koncepcióban a szociálpolitikai célkitűzéseknél jelennek meg hasonló irányok, de a 

szegény családban élő gyermekek, mint célcsoport, nem jelenik meg a megyei 

dokumentumokban. 

 

RSZTOP 2. TENGELY - ALAPVETŐ FOGYASZTÁSI CIKKEK BIZTOSÍTÁSA 

SZEGÉNY GYERMEKES CSALÁDOK SZÁMÁRA 

Az RSZTOP 1. tengelyéhez hasonlóan, ez a tengely is szegény családban élő gyermekeket 

célozza, részükre alapvető fogyasztási cikkeket kíván nyújtani. Ezek az intézkedések is a megyei 

koncepció szociálpolitikai célkitűzéseinél jelenhetnének meg, de a szegény családban élő 

gyermekek, mint célcsoport, nem jelenik meg a megyei dokumentumokban. 

 

RSZTOP 3. TENGELY - ÉLELMISZERSEGÉLY BIZTOSÍTÁSA KÖZTERÜLETEN 

ÉLŐK CSOPORTJÁBA TARTOZÓK SZÁMÁRA 
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Az RSZTOP 1. tengelyéhez hasonlóan, ez a tengely is az élelmiszersegélyek biztosítását 

támogatja, de a célcsoport ebben az esetben a közterületen élők csoportjába. A program 

keretében felzárkózási célú kísérő intézkedéseket nyújthatnak a partner szervezetek a célcsoport 

számára, pl.: az életvitelhez és a társadalmi felzárkózáshoz hozzájáruló intézkedések, az egészségi 

állapot megállapításához szükséges (szűrő) vizsgálatok,a korai kezelésbe vételt elősegítő 

intézkedések (pl. mentális zavarokkal, addiktológiai problémákkal küzdők esetében) – ezek célja a 

kialakult rászorultsági helyzetből történő kitörés megalapozása és felkészítése az EFOP-ból 

megvalósításra kerülő programokban való részvételre. 

A szociális törvény alapján nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátások közül a közterületen élő 

személyek jellemzően aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékában, közgyógyellátásban, 

egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság biztosításában, illetve önkormányzati segélyben 

részesülhetnek. 

Az RSZTOP ezen tengelye főként a szolgáltatások fejlesztésén keresztül kapcsolódhat a megyei 

fejlesztési dokumentumokhoz (Közösségi megújulás, értéktudatos és szolidáris társadalom 

kialakítása stratégiai cél), a megyei koncepció azonban nem emeli ki a közterületen élő emberek 

célcsoportját, továbbá nem jelennek meg felzárkózási célú kísérő intézkedések sem – kizárólag a 

szociális szolgáltatások és az intézmények infrastrukturális fejlesztése.  

 

RSZTOP 4. TENGELY - ÉLELMISZERSEGÉLY BIZTOSÍTÁSA SZOCIÁLISAN 

RÁSZORULÓ MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ VALAMINT RENDKÍVÜL 

ALACSONY JÖVEDELMŰ IDŐSKORÚ SZEMÉLYEK SZÁMÁRA 

Az RSZTOP 1. tengelyéhez hasonlóan, ez a tengely is az élelmiszersegélyek biztosítását 

támogatja, de a célcsoport ebben az esetben a szociálisan rászoruló megváltozott 

munkaképességű személyek, valamint a rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek. A 

rászoruló személyek kiválasztásába be kell vonni a partnerszervezeteket és/vagy a kiosztás 

területén illetékes önkormányzatot.  

A megyei koncepció nem emeli ki a szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű valamint 

rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek célcsoportját. Kizárólag a fogyatékos 

személyek, megváltozott munkaképességűek társadalmi és munkaerőpiaci integrációjának 

elősegítése jelenik meg a szociálpolitika hatékonyságának javítása keretében. 

 

GINOP-hoz való illeszkedés hiánya 
 

GINOP 1. TENGELY - KKV-K VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA  

NEC 1.1 Versenyképes vállalkozói ismeretek terjesztése 

Versenyképes vállalkozói ismeretek terjesztése  

Az intézkedés elvárt eredménye a mikro-, kis- és középvállalkozások körében az uniós átlagtól 

elmaradó vállalkozói aktivitás növekedése és a vállalati élettartam meghosszabbodása, a 

vállalkozói inkubáció és mentorálás elérhetőségének biztosításán keresztül. Az intézkedés 

megvalósítása során esetlegesen új inkubátorházak létrehozása és meglévő inkubátorházak 

fejlesztése, illetve az érintett vállalkozások szolgáltatáspalettájának bővítése és fejlesztése történik. 

Az intézkedés másik beavatkozása az országosan egységes feltételek mentén elérhető vállalkozói 

mentorálás, melynek elsődleges célcsoportját az 1-5 év működési tapasztalattal rendelkező, 

elsősorban női vállalkozások képezik.  
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A megyei dokumentumokban a stratégiai cél mindössze a piaci szükségletekhez igazodó képzést 

és szakképzést, az élethosszig tartó tanulást emeli ki, a vállalkozó ismereteket külön nem említi. A 

stratégiai célok között nem, csak a beavatkozásoknál jelenik meg az inkubátorházak fejlesztésére, 

vagy újak létrejöttére. A vállalkozói mentorálás nem jelenik meg a megyei dokumentumokban. 

 

NEC 2.1 A kkv-k növekedési lehetőségeinek megteremtése 

Modern üzleti infrastruktúra megteremtése 

A prioritás támogatja a már meglévő infrastrukturális kapacitások továbbfejlesztését, illetve a 

szolgáltatások bővítését, a minőségi színvonal emelését, az innováció ösztönzésére irányuló 

törekvéseket. Cél tovább fejleszteni a már meglévő üzleti infrastruktúra kapacitásokat is, növelve 

azok minőségét és az általuk nyújtott szolgáltatások körét. Az intézkedés közvetlen eredménye a 

projektek által létrejövő magas színvonalú kiszolgáló környezetek száma, kapacitása és a nyújtott 

szolgáltatások mennyisége. E fejlesztési célokhoz közvetlenül is hozzájárul a megyei Program 

„Ipari és gazdasági területek, telephelyek szolgáltatás- és infrastruktúra fejlesztése a 

munkahelyteremtés érdekében” elnevezésű beavatkozási területe. 

E célokat a megyei fejlesztési dokumentumok az ipari parkok, iparterületek, inkubátorházak 

fejlesztésével és egy Vállalkozói Tudáspark kialakításával szolgálja. 

 

Kapacitásbővítés támogatása 

Az intézkedés fő célja, hogy elsősorban a kkv-kat egyszeri technológiai ugráshoz segítse, ezáltal 

innovatív infrastrukturális fejlesztések segítségével nemzetközileg is versenyképessé váljanak. 

Másodlagos cél, hogy kkv-k termelési folyamatainak anyag- és energiaintenzitása csökkenjen; 

ezzel növekszik a termelékenység és a versenyképesség, illetve fenntartható munkahelyek is 

létrejöhetnek. A K+F-hez közvetlenül kapcsolódó, valamint a technológiai innovációt a GINOP 

2-es prioritása támogatja, így ebben az intézkedésben csak már létező technológiák és megoldások 

kombinációján alapuló újítások bevezetése történik. A projektek tartalmához szorosan köthető 

informatikai fejlesztések elszámolhatóak, de önálló IKT fejlesztések a GINOP 3-ik prioritása 

keretében kerülnek támogatásra. 

A „Megyei kis- és közepes méretű vállalkozások foglalkoztatás-bővítése és innovációs 

teljesítményének javítása” megyei beavatkozás éppen a fenti célok elérését szolgálja, a stratégiai 

cél leírásában megjelennek az egyes fejlesztendő ágazatok, ám a stratégiai cél leírásában ez csak 

közvetetten jelenik meg. 

 

NEC 3.1 Piacképes és együttműködő kkv szektor megteremtése 

Vállalkozások hálózatosodásának és piacra jutásának elősegítése 

A piacbővítést támogató egyik eszköz a klaszterfejlesztés. A prioritás támogatja a 

klasztermenedzsment szolgáltatások fejlesztését annak érdekében, hogy a klaszterek 

eredményesen járuljanak hozzá a vállalkozások közötti technológia transzfert és tudásmegosztást. 

A vállalkozások hatékonyságának növelése és növekedési esélyeinek javítása érdekében 

elengedhetetlen a piacra jutás feltételeinek támogatása. A beavatkozásnak fókuszálnia kell a 
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külpiaci érvényesüléshez szükséges tevékenységek támogatására (marketing, márkaépítés, piaci 

betörés, üzleti kapcsolatfelvétel) és a piacra jutáshoz szükséges tevékenységek (külföldi kiállításon 

való részvétel, cégprezentáció, önálló árubemutató, sajtófogadás, üzletember találkozó 

szervezése). A klaszterfejlesztést „a gazdasági növekedés, versenyképes, innovatív gazdaság, 

kitörési pontokra épülő gazdaságfejlesztés a fejlődési potenciált hordozó ágazatok fejlesztésével, a 

foglalkoztatás bővítésével” és „kreatív, tudásalapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás 

biztosítása” stratégiai célok is támogatják, úgy, ahogy a „Megyei kis- és közepes méretű 

vállalkozások foglalkoztatás-bővítése és innovációs teljesítményének javítása” beavatkozási terület 

is, ám jelenleg mindössze a járműipari klaszter támogatása és kibővítése cél fogalmazódott meg, a 

piacra jutás feltételeinek támogatása pedig egyáltalán nem jelenik meg a megyei 

dokumentumokban. 

 

Nemzeti turisztikai marketing és keresletösztönző program 

A prioritás akció során az innovatív kommunikáció és a termék alapú kommunikáció támogatása 

történik. E célkitűzések egyáltalán nem jelennek meg a megyei dokumentumok gazdaságfejlesztési 

részében.  

 

GINOP 2. TENGELY - KUTATÁS, TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉS ÉS 

INNOVÁCIÓ  

 

NEC. 4.1 K+I aktivitás növelése 

Vállalati K+I tevékenység intenzitásának ösztönzése 

Az intézkedés keretében egyrészről a vállalkozások önálló K+I tevékenységének támogatása 

valósul meg és növekszik a hosszútávú együttműködésben végzett, életképes K+I projektek 

száma.  

NEC 4.2 Stratégiai K+I hálózatok számának növelése 

Stratégiai K+I együttműködések és kezdeményezések támogatása 

Az intézkedés „Stratégiai K+I hálózatok számának növelése” egyedi nemzeti célkitűzés elérését 

támogatja a vállalkozások, a közfinanszírozású, illetve a nonprofit kutatóhelyek (kutató-

ismeretterjesztő szervezetek) közötti kapcsolatok létrehozása, továbbá a szinergiák kiaknázása, a 

termék- és szolgáltatásfejlesztések támogatása révén. 

NEC 5.1 A K+I kapacitások megerősítésével növekvő Horizon 2020 részvétel 

K+I infrastruktúra és kapacitás megerősítése a nemzetközi kiválóság érdekében 

Az intézkedés, az Európai Unió által meghatározott prioritásokkal összhangban, fókuszba helyezi 

a K+I infrastruktúra és kapacitás - a kutatási és innovációs (K+I) kiválóság fejlesztése, és 

különösen az európai érdekeltségű kompetenciaközpontok támogatása érdekében történő – 

megerősítését. A specifikus célhoz kapcsolódó intézkedés meg kívánja valósítani a kiemelkedő 

kutatóhelyek (kutató-ismeretterjesztő szervezetek) nemzetközi színvonalra történő fókuszált 
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fejlesztését, az EU fejlettebb országaitól színvonalában elmaradó, erodált kutatási infrastruktúra 

kiválóságot előtérbe helyező erősítését, valamint az ehhez szükséges háttér megteremtését. 

 

Mindhárom GINOP intézkedés a vállalkozások önálló K+I tevékenységének támogatására, 

valamint ezen tevékenységek fejlesztésére és hálózatosodására irányul. A K+I és K+F+I 

tevékenységek támogatása két átfogó cél esetében is megjelenik, külön hangsúlyozásra kerül a 

„Kreatív, tudásalapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás biztosítása” stratégiai célnál, azonban a 

beavatkozási területeknél e tevékenységek hangsúlya csökkent, a nemzeti kiválóság fejlesztése 

pedig egyáltalán nem jelenik meg a megyei dokumentumokban. 

 

GINOP 3. TENGELY - INFOKOMMUNIKÁCIÓS FEJLESZTÉSEK 

 

NEC 6.1 Az IKT szektor termékesítési képességének növelése 

Versenyképes IKT szektor fejlesztése 

A program célja, hogy az IKT iparág (különösen a szoftverfejlesztés és IT szolgáltatás 

részszektorok) nemzetközi versenyképességének növekedése révén az egyik húzóerő legyen a 

gazdaságban. Ennek érdekében kiemelt cél a nemzetközileg versenyképes magyar IKT kkv-k 

piacbővítésének ösztönzése. Ennek érdekében a program segítséget kíván nyújtani a cégeknek 

többek között szoftverlokalizáció, célpiacspecifikus marketing tevékenységek, hirdetések, 

nemzetközi pályázatokon, vásárokon való részvétel támogatásán keresztül. 

Az IKT szektor fejlesztése nem jelenik meg közvetlenül a megyei dokumentumokban, csak az 

infokommunikációs technológiák elterjedésének támogatásán és az elérhetőség javításán 

keresztül. 

 

NEC 6.2 Infokommunikációs megoldások használati szintjének növelése a vállalkozások 

körében 

Digitális gazdaság fejlődésének előmozdítása 

Fontos cél a kkv-k infokommunikációs megoldások irányába történő terelése, azok használatának 

ösztönzése az igény felkeltésén keresztül. Cél továbbá a keresleti oldal fejlesztése mellett a kínálat 

minőségének és sokszínűségének előmozdítása üzleti folyamatokat támogató megoldások 

bevezetésén és fejlesztésén, illetve az azokra alapuló szolgáltatások minőségének javításán 

keresztül, továbbá lényeges elem az elektronikus szolgáltatások felhasználási arányának növelése 

felhőalapú szolgáltatások elterjesztése és használatának ösztönzése révén. A program a fentiek 

mellett támogatja az üzleti IKT megoldások, magasabb hozzáadott értéket és vállalati 

hatékonyságot biztosító szoftverek és alkalmazások bevezetését, a vállalati elektronikus 

folyamatmenedzsment megteremtését és fejlődését. 

A „Kreatív, tudásalapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás biztosítása” stratégiai célnál 

megjelenik az infokommunikációs technológiák elterjedésének támogatása a gazdaság 

termelékenységének növelése, a versenyképesség javítása, az esélyegyenlőség és az életminőség 

szolgálatában, azonban beavatkozás nem irányul e területre. 
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NEC 7.1 Állampolgárok IKT-hoz való hozzáférésének növelése 

Digitális közösségi hozzáférés erősítése 

Az intézkedés keretein belül kerül támogatásra a már meglévő, de elsősorban újonnan 

létrehozandó közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatás portfóliójuk bővítése 

a pontok infrastruktúrájának, eszközállományának és szolgáltatásainak javításával annak 

érdekében, hogy a ma még digitálisan írástudatlan lakosság széles rétege kapjon lehetőséget, hogy 

a digitális világ részévé váljon. Cél, hogy minél több állampolgár minél nagyobb arányban 

használjon digitális eszközöket és vegyen igénybe internetalapú szolgáltatásokat. 

A stratégiai céloknál az infokommunikációs technológiák elterjedésének támogatása az 

esélyegyenlőség és az életminőség javítása, illetve a mobilitás, az elérhetőségek növelése 

érdekében jelenik meg, beavatkozási terület azonban nem fogalmazódott meg erre vonatkozóan. 

 

NEC 8.1 és 8.2.  

8.1 Az NGA fehér foltok csökkentése, az újgenerációs szélessávú hálózatok kiépítésének 

ösztönzése 

8.2 Nagy sávszélességű kapcsolat biztosítása az állami és önkormányzati intézményeknél 

Újgenerációs szélessávú hálózatok és hozzáférés fejlesztése 

Az intézkedés célja az ún. NGA fehér foltok csökkentése annak érdekében, hogy a hazai 

újgenerációs szélessávú hálózatok, azok kapacitásai az ország településein legyenek alkalmasak a 

növekvő használati intenzitás és sávszélesség-igény kielégítésére, ezáltal tegyék lehetővé a digitális 

szolgáltatások terjedését az állampolgárok és a vállalkozások körében. 

A program beavatkozásai az állami célú szélessávú optikai hálózat fejlesztése és NGA hozzáférési 

hálózat megvalósítása révén lehetővé teszik az állami vagy önkormányzati intézmények 

(közigazgatási, oktatási, egészségügyi, kulturális) fejlett közszolgáltatásainak nyújtásához és az 

állami intézmények hatékony működéséhez szükséges hálózati infrastruktúra biztosítását mind 

vezetékes, mind vezeték nélküli technológiák segítségével ott, ahol az elérhető sávszélesség és a 

hálózati kapacitás nem megfelelő szintű. 

E célterületek nem jelenek meg a megyei dokumentumokban. 

 

GINOP 4. TENGELY - ENERGIA 

 

NEC 9.1 A vállalkozói szektor versenyképességének erősítése a közvetlen 

energiaköltségek összesített csökkentésével az energiahatékonyság és a megújuló 

energiaforrások alkalmazásának növelése által 

Energiahatékonyság és a megújuló energia használatának elősegítése 

Stratégiai cél a vállalkozói szektor versenyképességének növelése az energia ellátás biztonságának 

növelése, az energiaimporttól való függőség oldása révén. A beavatkozások a versenyképesség 
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erősítését az épületek és gazdasági termelési folyamatok energiaszükségletének csökkentésével, 

illetve a megmaradó energiaigény minél nagyobb hányadának megújuló energiaforrások 

alkalmazásával történő kielégítésével kívánják elérni. Ily módon a prioritás hozzájárul a vállalkozói 

szektor energiafelhasználásának csökkentéséhez, optimalizálásához. 

„A térszerkezet tudatos alakítása, a versenyképességet segítő szerkezetfejlesztés, várostérségek 

összehangolt fejlesztése” átfogó célnál jelenik meg az energiafüggetlenség megteremtése, de a 

stratégiai célnál csak közvetetten jelenik meg az energiahatékonyság fejlesztésével a 

versenyképesség fejlesztése. 

  

GINOP 5. TENGELY – FOGLALKOZTATÁS 

 

NEC 10.1 Álláskeresők, különösen az alacsony iskolai végzettségűek növekvő körének 

munkaerőpiaci integrációja valósul meg 

NEC 10.2 A társadalmi célú vállalkozások foglalkoztatási kapacitásai erősödnek. 

NEC 10.3 A nem állami szervezetek által szervezett munkaerő-piaci programokban 

résztvevő inaktívak és munkanélküliek száma nő 

Álláskeresők és inaktívak foglalkoztathatóságának javítása 

Az intézkedések az álláskeresők (beleértve a munkaerőpiaci programok esetében a 

közfoglalkoztatásból kilépőket), valamint a rövidtávon a munkaerőpiacra integrálható inaktívak 

foglalkoztathatóságának javítását célozzák. A specifikus célok elérését elsősorban a munkaügyi 

szervezet bázisán megvalósított aktív munkaerőpiaci eszközökkel, valamint a munkaerőpiaci 

szolgáltatások minőségének javításával kívánják elősegíteni, ezzel reflektálva az országspecifikus 

ajánlásokban foglaltakra. Ezen felül e prioritás támogatja az álláskeresők vállalkozóvá válását, 

illetve célzott kedvezményekkel kívánja ösztönözni egy-egy speciális munkaerőpiaci hátránnyal 

rendelkező célcsoport foglalkoztatását a korábbi START programok, valamint a 

Munkahelyvédelmi Akcióterv tapasztalataira építve.  

A fenti célok elérését országos programok segítik, a célok a megyei dokumentumban több 

stratégiai cél és több beavatkozási terület által, közvetetten jelennek meg, így az elérhetőség 

javításánál, a szolgáltatások hozzáférésének javításánál, a gazdasági növekedés feltételeinek 

biztosításánál, vagy a vállalkozások versenyképességének javításánál. 

 

NEC 11.1 A sem foglalkoztatásban, sem oktatásban vagy képzésben nem résztvevő (ún. 

NEET) 25 év alatti fiatalok Ifjúsági Garanciához való hozzáférése biztosított 

NEC 11.1 A sem foglalkoztatásban, sem oktatásban vagy képzésben nem résztvevő (ún. 

NEET) 25 év alatti fiatalok Ifjúsági Garanciához való hozzáférése biztosított 

NEC 11.2 A fiatalok résztvétele nő a gyakornoki és a vállalkozóvá válást segítő 

programokban 

Ifjúsági Garancia 
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Az Ifjúsági Garanciához kapcsolódó foglalkoztatási támogatások segítségével a fiatalok 

elhelyezkedési esélyei javulhatnak. Az intézkedés célja, hogy az Munkahelyvédelmi Akció 

általánosan elérhető támogatásait kiegészítve célzott foglalkoztatási támogatásokkal segítse a 

fiatalokat a megfelelő képzettség megszerzésében és a munkába állásban.  

A megyei Stratégiai Programban megfogalmazott 4. prioritás, „A lakosság életminőségének 

javítása, a diszkrimináció mentesség, valamint a közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

esélyegyenlőségének biztosításával. A helyi közösségek fejlesztése” az alábbi beavatkozáson 

keresztül szolgálja a fenti cél megvalósulását: A népesség képzettségének és innovációs 

képességeinek javítása, fiatalok, pályakezdők megyei foglalkoztatásba integrálása. 

 

NEC 12.1 A belső és külső munkaerő-piaci rugalmasság erősödik 

NEC 12.2 A jogszerű foglalkoztatással kapcsolatos tudatosság erősödik a munkáltatók és 

a munkavállalók körében 

Alkalmazkodóképesség fejlesztése 

A tervezett intézkedések jellemzően a munkaerőpiac szereplőinek alkalmazkodóképességét, 

rugalmasságát célozzák széles eszköztárral. Az intézkedések egy része közvetlenül a 

munkáltatókat/munkavállalókat célozza, míg mások az állami intézmények, szociális partnerek, 

illetve nem-kormányzati szervezetek aktív szerepvállalásán keresztül járulnak hozzá a kitűzött cél 

eléréséhez. 

A célok a megyei dokumentumban nem jelennek meg. 

 

GINOP 6. TENGELY – VERSENYKÉPES MUNKAERŐ 

 

NEC 13.1 A munkavállalási korú lakosság, különösen az alacsony képzettségűek 

részvétele nő a munkaerőpiaci kompetenciákat javító formális képzésekben. 

Az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való hozzáférés javítása 

Az intézkedés kiemelt célja a közfoglalkoztatásban résztvevők részére szakképzettség 

megszerzését segítő képzési és kompetenciafejlesztési, illetve a közfoglalkoztatásból történő 

kivezetést támogató, a képzésekhez szorosan köthető személyes szolgáltatások kialakítása és 

nyújtása folyamatos jelleggel összhangban a vonatkozó országspecifikus ajánlással 

(közfoglalkoztatás aktivizáló elemeinek erősítése), a felnőttképzésért felelős miniszter irányításával 

a közfoglalkoztatásért felelős miniszter bevonása mellett. A munkaerőpiaci kompetenciák 

fejlesztése során az általános, mindenki számára elérhető munkaerőpiaci, illetve az egész életen át 

tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák elsajátításának támogatására kerül sor. A fejleszteni 

kívánt kompetenciák közé tartoznak többek között az idegen nyelvi kompetenciák, a 

munkavállaláshoz kapcsolódó ismeretek, a szociális és állampolgári kompetenciák, valamint a 

vállalkozói ismeretek és kompetenciák. A munkaképes korú, digitálisan írástudatlan népesség 

digitális alapkompetenciáinak fejlesztése szintén szükséges. A munkavállalók munkahelyi 

képzésének támogatása szakmai illetve általános munkahelyi képzések (munkaerő-piacon 

maradáshoz szükséges alap és személyes kompetenciák fejlesztése), alkalmazkodást elősegítő 

képzési és átképzési programok révén támogatja a vállalkozások humán-erőforrás fejlesztéseit, 
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amelyek hozzájárulnak a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztéséhez, a versenyképesség 

javításához, ezáltal megtérülő befektetéssé válhatnak az üzleti szereplők számára. 

 

NEC 14.1 Kompetencia-alapú képzések elterjedtsége nő. 

Szakképzés és felnőttképzés fejlesztése 

A munkaerőpiaci igényeknek megfelelő szak- és felnőttképzési intézményrendszer 

megteremtésének célja, hogy a szak- és felnőttképzés hatékonyabban szolgálja a gazdaság és a 

társadalom igényeit, és megfelelő keretet jelentsen az egész életen át tartó tanuláshoz. A 

munkaerő versenyképességének javításához elengedhetetlen a munkaerőpiaci elvárásoknak 

megfelelő szakképzési rendszer, különös tekintettel a duális szakképzés fejlesztésére. A 

szakképzés és felnőttképzés minőségének javítása érdekében támogatni kell a szak- és 

felnőttképzés korszerűsítéséhez szükséges, a korábbi kapcsolódó fejlesztésekre épülő, a 

szakképzési rendszer változásaihoz és az új OKJ-hez kapcsolódó tartalmi és módszertani 

fejlesztéseket. Ennek keretében támogatandó a tananyag-, taneszköz- és intézményhálózat 

fejlesztése, a gyakorlati képzőhelyek fejlesztése, a szakképzési kerettantervek továbbfejlesztése, 

rendszerszerű felülvizsgálata, a szakképzésben résztvevők (iskolák, gyakorlati képzők és 

felnőttképzők egyaránt) szakmai tanárainak és gyakorlati oktatóinak (tovább)képzése, szakmai 

együttműködése (beleértve a határon túli együttműködéseket), valamint a felnőttképzésben 

oktatók szakmai továbbképzése is. Emellett szükséges a szakképzés minőségbiztosítási 

folyamatának, a folyamat-ellenőrzés rendszerének fejlesztése. 

 

A teljes 6. tengely megjelenik a megye „Kreatív, tudásalapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás 

biztosítása” stratégiai céljánál. 

 

GINOP 7. TENGELY – TURIZMUS  

 

NEC 15.1 A belföldi és nemzetközi turistáktól származó bevételek növelése a kulturális és 

természeti örökségi helyszíneken.  

A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, elősegítése és fejlesztése 

A prioritás intézkedés keretében megvalósuló fejlesztésekkel a kulturális és természeti 

örökséghelyszínek gazdasági fenntarthatóságát szükséges szolgálni, ezt a turisztikai vonzerők 

innovatív, kreatív módon történő attrakcióvá alakításával kívánjuk elérni. A prioritás keretében 

fenntartható turisztikai termékeket, hálózatos fejlesztéseket, tematikus utakat kívánunk támogatni, 

melyek a kulturális és természeti örökség megőrzésének és bemutatásának elveit figyelembe 

veszik. 

A GINOP 7. tengelyét több megyei stratégiai cél és számos beavatkozási terület szolgálja.  

 

GINOP 8. TENGELY – PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 
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NEC 4.3 A finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó 

kkv-k versenyképességének javítása a külső finanszírozáshoz történő hozzáférésének 

javítása révén a KFI területén. 

Termelő és szolgáltató vállalkozások támogatása a KFI területén 

Jelen prioritás technikai jellegéből adódóan, a tervezett KFI-specifikus pénzügyi eszközök céljai 

összhangban állnak a második prioritás céljaival.  

A GINOP 2. prioritásban megjelenő Vállalati K+I tevékenység intenzitásának ösztönzése 

intézkedés célja az innovációs ökoszisztéma kiépítése, a nemzetközi piacon versenyképes K+F 

eredmények hasznosítása, a házon belüli vagy együttműködésben végzett innováció ösztönzése, a 

prototípus legyártásától a demonstrációs fázison át egészen a piacra lépésig. Az intézkedés alatt 

jelenik meg a hiányzó innovációs kompetenciák fejlesztése is. Az innovációs lánc kezdeti 

szakaszán inkább vissza nem térítendő támogatással, míg a K+F-et vásárló közepes és 

nagyvállalatokat pénzügyi eszközökkel szükséges ösztönözni. 

A K+I és K+F+I tevékenységek támogatása két átfogó cél esetében is megjelenik, külön 

hangsúlyozásra kerül a „Kreatív, tudásalapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás biztosítása” 

stratégiai célnál, azonban a beavatkozási területeknél e tevékenységek hangsúlya csökkent. 

 

NEC 8.1. Az NGA fehér foltok csökkentése, az újgenerációs szélessávú hálózatok 

kiépítésének ösztönzése 

Termelő és szolgáltató vállalkozások támogatása az IKT szektorban I. 

Jelen prioritás céljai - technikai jellegéből adódóan - összhangban állnak az IKT prioritás céljaival. 

A GINOP célja a hazai digitális ökoszisztéma megteremtése, amelynek keretében kiemelt 

hangsúlyt fektetünk a szélessávú hálózatok építésére, amelyhez pénzügyi eszközök felhasználását 

tervezzük. 

E célok nem jelennek meg a megyei dokumentumokban. 

 

NEC 6.3 A finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó 

kkv-k versenyképességének fejlesztése a Kkv-k külső finanszírozáshoz történő 

hozzáférésének javítása révén a digitális gazdaság és versenyképes IKT szektor 

fejlesztése területén. 

Termelő és szolgáltató vállalkozások támogatása az IKT szektorban II. 

A 8. prioritás technikai jellegéből adódóan, a tervezett IKT-specifikus pénzügyi eszközök céljai 

összhangban állnak az IKT prioritás céljaival.  

Az alábbi intézkedésben az alábbi két területen jelenik meg a pénzügyi eszköz alkalmazásának 

tervezői szándéka:  

- IKT cégek fejlesztése;  

- KKV-k informatikai fejlesztése. 
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A „Kreatív, tudásalapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás biztosítása” stratégiai célnál 

megjelenik az infokommunikációs technológiák elterjedésének támogatása a gazdaság 

termelékenységének növelése, a versenyképesség javítása, az esélyegyenlőség és az életminőség 

szolgálatában, azonban beavatkozás nem irányul e területre. 

 

NEC 2.2 A finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó 

kkv-k versenyképességének fejlesztése a Kkv-k külső finanszírozáshoz történő 

hozzáférésének javítása révén. 

Termelő és szolgáltató vállalkozások támogatása 

Fő célok: 

 A pénzügyi közvetítő rendszer által jelenleg nem finanszírozott, de növekedésre, 

fejlődésre képes kkv-k forráshoz jutásának elősegítése.  

 A már finanszírozható vállalkozások forrásainak bővítése azokban az esetekben, amikor a 

fejlesztés, bővülés üzletileg indokolt, de piaci pénzügyi közvetítők nem elég motiváltak a 

kis- és középvállalkozásoknak nyújtott finanszírozás további növelésében.  

 Hazai tőkepiac fejlesztése.  

A megyei dokumentumok nem irányulnak ilyen típusú fejlesztési elképzelésekre. 

 

NEC 9.2 A finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó 

vállalkozások versenyképességének fejlesztése a vállalkozások külső finanszírozáshoz 

történő hozzáférésének javítása révén a vállalkozói energia szektor területén 

Termelő és szolgáltató vállalkozások támogatása 

Az energiaszektorban tervezett célzott beruházások, melyeknél felhasználásra kerülnek pénzügyi 

eszközök, összhangban vannak a GINOP 4. prioritástengelyével és a KEHOP 5.1. 

intézkedésével, melyek kombinált eszköz esetén a vissza nem térítendő támogatást tartalmazzák. 

„A térszerkezet tudatos alakítása, a versenyképességet segítő szerkezetfejlesztés, várostérségek 

összehangolt fejlesztése” átfogó célnál jelenik meg az energiafüggetlenség megteremtése, de a 

stratégiai célnál csak közvetetten jelenik meg az energiahatékonyság fejlesztésével a 

versenyképesség fejlesztése. 

 

NEC 16.1 Épületek energetikai korszerűsítése, valamint távhőrendszerek 

energiahatékony fejlesztése és a megújuló energiaforrások alkalmazásának növelése 

Megújuló energia és energiahatékonyság támogatása 

A KEHOP 5. prioritásában foglalt meghatározott célok pénzügyi eszközökkel történő 

támogatására kerül sor az intézkedés keretében. Így a támogatható tevékenységek magukban 

foglalják az épületek hőtechnikai adottságainak javítását, hőveszteségeinek csökkentését, megújuló 

energiaforrások alkalmazását (elsősorban napelemek, napkollektorok telepítése, biomassza, 
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geotermikus energia hasznosítása, hőszivattyú alkalmazása), a lakóépületek fűtési, hűtési és 

használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítését, illetve az épületeken belül világítási rendszerek 

korszerűsítését. Az intézkedésben támogatni tervezzük a távhő és hőellátó rendszerek energetikai 

fejlesztését, illetve megújuló alapra helyezését, új megújuló energiaforrás alapú távhőtermelő 

létesítmények kialakítását, a régi elavult, rossz hatásfokú termelő egységek korszerűsítését, 

energiahatékonyság növelését, vagy kiváltását és megújuló alapra helyezését is, valamint az új 

termelő egységek távhőrendszerre történő integrálását. 

„Az energiagazdálkodás racionalizálása, a települések alternatív és megújuló 

energiahasznosításának elősegítése, intézmények energiaracionalizáló fejlesztései, alkalmazkodás a 

klímaváltozás hatásaihoz a városokban” beavatkozási terület alatt jelennek meg e célkitűzések, a 

tevékenységek részletezhetőek lehetnének. 

 

NEC 17.1 A finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó, 

a foglalkoztatást ösztönző beruházásokat megvalósító vállalkozások, köztük a társadalmi 

célú vállalkozások versenyképességének növelése a külső finanszírozáshoz való 

hozzáférésének javítása révén. 

Termelő és szolgáltató vállalkozások támogatása 

A foglalkoztatás ösztönzése tematikus célhoz illeszkedően az alábbi két csoportba sorolható 

intézkedések jelennek meg, melyeknél pénzügyi eszköz alkalmazása lehetséges a kevésbé fejlett 

régiókban:  

- vállalkozóvá válás ösztönzése;  

- társadalmi célú vállalkozások ösztönzése. 

Mindezek érdekében a szükséges finanszírozási források rendelkezésre állását elsősorban 

hitelprogramokkal kívánjuk biztosítani. 

A vállalkozó válás ösztönzése a képzéseken keresztül, közvetetten jelenik meg csak a megyei 

dokumentumokban. 

 

TOP-hoz való illeszkedés hiánya 

 

Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére 

 

1.1.Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése. Üzleti infrastruktúra és kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése 

 

A beavatkozás az önkormányzati tulajdonú üzleti infrastruktúra (egyedi alapon meghatározva, a 

651/2014 EU rendelet előírásainak figyelembe vételével), így iparterületek, ipari parkok, 

technológiai parkok, inkubátorházak, innovációs központok, logisztikai központok fejlesztésére, 

kiemelten a szolgáltatás-fejlesztésre fókuszál. Lehetőséget biztosít a meglévő kapacitások és 

szolgáltatások minőségi fejlesztésére, a még szükséges infrastrukturális háttér kiépítésére, indokolt 

esetekben új üzleti infrastruktúra, elsősorban iparterületek kialakítására, továbbá a barnamezős 

területek ipari, gazdasági funkcióval történő hasznosítására (beleértve a terület ehhez szükséges 

előkészítését), az iparterületek elérhetőségét és feltárását segítő vonalas infrastruktúrák, 
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kapcsolódó közlekedési útvonalak fejlesztésére. Célja elsősorban a meglévő kapacitásokhoz 

kapcsolódó szolgáltatások körének bővítése és minőségének javítása.  

 

A megyei Koncepció gazdaságfejlesztésre irányuló stratégiai céljai és beavatkozási területei teljes 

egészében illeszkednek a TOP ezen prioritásához. 

 

 

 

1.2.Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés 

 

Az intézkedés célja a térségi szintű, turisztikai termékcsomagok és tematikus turisztikai 

fejlesztések támogatása, amelyekkel a megyei szintű turisztikai vonzerő elemekre épülő, 

koordinált fejlesztések valósíthatóak meg. Ennek keretében a helyi, térségi jelentőségű, turisztikai 

vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítására, fejlesztésére 

nyílik lehetőség, a térség gazdaságának diverzifikációja, a helyi gazdaság élénkítése és a 

foglalkoztatás növekedése érdekében. Az intézkedés keretében megvalósuló vonzerőfejlesztések 

kiemelt célja az általuk közvetetten generált munkahelyteremtés, mely hozzájárul a 

prioritástengely foglalkoztatás-bővítési fókuszához. Az intézkedés azokra a fejlesztési igényekre 

kíván reagálni, amelyek elsősorban helyi illetve térségi jelentőségűek, nem tagjai országos vagy 

nemzetközi hálózatoknak, de a térségben, illetve helyben a tartózkodási időt hosszabbító 

lehetőséget jelentenek, ezáltal – közvetett módon – jelentős helyi-térségi foglalkoztatás-bővítési 

potenciált hordoznak magukban. A támogatással elsősorban helyi ökoturisztikai fejlesztések, 

kulturális látványosságok, turisztikai célú kerékpárutak ráhordó szakaszai valósulhatnak meg.  

 

A turizmus, TOP-hoz illeszkedő fejlesztése több helyen is megjelenik a megyei 

dokumentumokban, cél a fenntartható turizmus megteremtése, a térség erőforrásaira és 

vonzerőire épített új és komplex turisztikai termékek, magas színvonalú szolgáltatások kialakítása. 

A megye támogatni kívánja a falusi turizmust, a kerékpáros turizmust, a lovas turizmust, a 

vadászturizmus, a csillagászati turizmust és az öko-, és aktív turizmust, illetve az ezekhez 

kapcsolódó szálláshelyek és szolgáltatások fejlesztését. Szintén cél a kulturális és épített örökség 

megőrzése, helyreállítása, turizmusba való bekapcsolása, a szőlő- és borkultúra kihasználása a 

turizmus fejlesztése érdekében, a bor-utak integrálása a térség tematikus útvonalak rendszerébe.  

A turizmus fejlesztése kiemelt terület, ám több helyen, szétszórva jelenik meg a 

dokumentumokban. A TOP-hoz illeszkedve, a célok rendszerezése lenne szükséges. 

 

1.3.A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés 

 

Kiemelt cél az elérhetőség javítása, ezen belül is a vidéki térségekből a gazdasági központokba 

irányuló - jellemzően alacsonyabb rendű - utak felújítása és fejlesztése, annak érdekében, hogy a 

kisebb települések munkavállalói számára a betelepülő vállalkozások és a fejlesztett üzleti 

infrastruktúra elérhetővé váljon, a vállalkozások pedig megfelelő mértékben találjanak 

munkavállalókat. Az intézkedés keretében a TEN-T hálózaton kívüli utak közül az országos 

közúthálózat alacsonyabb rendű, jellemzően 4-5 számjegyű útjainak és belterületi önkormányzati 

utak (kivéve mezőgazdasági és erdészeti utak) burkolatának és alépítményeinek felújítása, 

fejlesztése támogatható, beleértve a városok gazdasági övezeteit feltáró elkerülő utak, valamint az 

országhatárhoz vagy határátkelőhelyhez vezető utak kialakítását, fejlesztését is.  

Fenti célok a Koncepcióban egyáltalán nem jelenik meg, a Stratégiában is csak a Tapolcai járás 

esetében. A mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, a közlekedés fejlesztése stratégiai cél 

kiegészítése szükséges. 
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1.4.A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, 

közszolgáltatások fejlesztésével 

 

A gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, családi napközik) valamint óvodai ellátáshoz való 

hozzáférés javítását és a szolgáltatások minőségének fejlesztését szolgáló intézkedés fő célja a 

kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése. Az intézkedés a 3 éves 

kor alatti gyermekek elhelyezését és a 3-6 éves gyerekek óvodai elhelyezését is támogatja. A TOP 

elsősorban az önkormányzati fejlesztésekre fókuszál, de a minél rugalmasabb és 

költséghatékonyabb szolgáltatások megvalósítása érdekében teret kíván adni az egyéb alternatív 

gyermekmegőrzési formáknak is (pl. családi napközik vagy óvodával integráltan működő 

bölcsődék) annak érdekében, hogy a helyi igényeken alapuló leghatékonyabb megoldást lehessen 

kialakítani az adott térségben, településen.  

 

A prioritás céljaihoz illeszkedik a Koncepció 2., A lakosság életminősége javítása, „jól léte” 

biztosítása, a társadalom fejlesztése átfogó cél két stratégiai célja is.  

 

Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés 

 

2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés 

Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken 

 

Az intézkedés elsődlegesen olyan infrastruktúra-fejlesztéseket tartalmaz, melyek a TOP 

gazdaságfejlesztési céljaihoz és a lakosság, kiemelten a fiatalok megtartásához járulnak hozzá, 

egyúttal a települések általános környezeti állapotát javítják. Az intézkedés a fenntartható fejlődés 

biztosítása mellett hozzájárul az ideális települési térszerkezet kialakulásához. Az intézkedés 

magában foglalja a fejlesztéssel érintett települések társadalmi-gazdasági, tervezési és megvalósítási 

tevékenységeinek összességét, amelyek hozzájárulnak gazdaságuk, műszaki-fizikai állományuk 

megújításához, szolgálják a természetes és épített környezetük védelmét, valamint a lakosság 

életminőségének, ellátási és környezeti viszonyainak javítását.  

A prioritás megyei megvalósítását  „A városok és várostérségek összehangolt és integrált 

fejlesztése” és „A mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, a közlekedés fejlesztése” stratégiai 

célok szolgálják.  

 

3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 

 

A támogatás célja, hogy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő 

közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak meg településeken és települések között, amelyek 

hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a CO2 kibocsátás csökkentéséhez, az élhető 

városi környezet kialakulásához, valamint az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési Stratégiában 

megfogalmazott fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó célok teljesüléséhez.  

A települési, főképp városi közlekedési fejlesztések terén kiemelt jelentőséggel bír a 

környezetbarát közlekedési módok elterjesztése, a közösségi közlekedés térnyerését szolgáló 

beruházások megvalósítása, valamint a járási, települési kapcsolatok javítását célzó, új közösségi 

közlekedési viszonylatok kialakítása és az integráltan megvalósított beavatkozásokhoz kapcsolódó 

buszbeszerzés. Fontos terület a módváltó rendszerek fejlesztése, köztük a P+R, B+R parkolók és 

csomópontok fejlesztése.  

Az illeszkedést a „Térégi potenciálokra alapozott, a gazdaság versenyképességének javítását 

szolgáló, fenntartható térszerkezet kialakítása” és „A mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, 

a közlekedés fejlesztése” stratégiai célok biztosítják. 
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3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése 

 

Az intézkedés keretében az alábbi beavatkozások támogatására nyílik lehetőség:  

A beavatkozás keretein belül megvalósítható az önkormányzati tulajdonú épületállomány és 

infrastruktúra, ennek keretében az önkormányzati intézmények energiahatékonyság központú 

rehabilitációja. Mindez az önkormányzati tulajdonú épületek összesített energiafogyasztásának 

csökkentését célozza, összhangban a vonatkozó EU direktívákkal, így csökkentve az 

üvegházhatású gáz kibocsátást. A beavatkozás keretein belül megvalósíthatók az önkormányzati 

tulajdonú épületállomány és infrastruktúra, ennek keretében az önkormányzati intézmények 

megújuló forrásokra épülő energetikai beruházásai is. Lehetőség nyílik egyebek között az 

önkormányzati tulajdonú épületállomány fűtésenergia szükségletének megújuló 

energiaforrásokkal történő ellátására és az önkormányzati intézmények saját villamos 

energiaszükségletének kielégítésére, megújuló energia alkalmazásával, pl. környezetihő 

felhasználásával, biomasszával, vagy napenergia forrás hasznosításával. Támogatható emellett az 

önkormányzat által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások 

kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása és az Önkormányzatok Fenntartható Energia 

Akcióprogramjai (SEAP) elkészítése. 

A megyei dokumentumok ugyan megjelölnek ilyen típusú célokat, azonban az önkormányzati 

tulajdonú épületeket a megjelölt fejlesztési célok nem érintik, a dokumentum ezekkel való 

kiegészítése szükséges. 

 

A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése 

 

4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 

 

Az intézkedés lehetőséget nyújt egyrészt a helyi önkormányzatok egészségügyi alapellátási 

szolgáltatásának helyet adó épületek korszerűsítésére, felújítására, átalakítására, illetve indokolt 

esetben új létesítésére. Célja a szolgáltatások színvonalának és a munkafeltételek minőségének 

javítása korszerű infrastruktúra-fejlesztéssel és eszközbeszerzéssel, figyelembe véve a 

környezettudatos gondolkodásmódot, a környezetbarát technológiák és anyagok alkalmazását.  

A prioritáshoz illeszkednek a megyei dokumentumok céljai. 

 

4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 

 

Az intézkedés a társadalmi leszakadás mérséklése érdekében, a családokról, gyerekekről, 

fogyatékosokról, az időskorúakról, szenvedélybetegekről, és hajléktalan emberekről gondoskodó 

szociális alapellátás infrastrukturális feltételeinek fejlesztését támogatja. Az intézkedés célja a 

Szociális törvényben és Gyermekvédelmi törvényben nevesített szolgáltatások elérhetővé tétele a 

szolgáltatáshiányos településeken élők számára, új szolgáltatások infrastruktúrájának 

megteremtésével, új férőhelyek kialakításával és már működő ellátások infrastrukturális 

fejlesztésével.  

A nappali szociális ellátások (idősek, fogyatékkal élők, hajléktalan, szenvedélybeteg és pszichiátriai 

beteg személyek nappali ellátása), a családsegítés, gyermekjóléti szolgálat fejlesztése esetén a 

minőségi fejlesztés mellett cél a férőhelyek bővítése új intézmények létesítésével, illetve a már 

működő szolgáltatások férőhelyeinek bővítésével.  

A prioritáshoz illeszkednek a megyei dokumentumok céljai. 

 

4.3 Leromlott városi területek rehabilitációja 
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Az intézkedés célja a leszakadó vagy leszakadással fenyegetett városrészeken koncentráltan 

megnyilvánuló társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex módon való kezelése a területen 

élők társadalmi integrációjának elősegítésének érdekében. A szociális városrehabilitációs 

intézkedés keretében az érintett, települési szövetbe ágyazott városrészek meglévő funkcióinak 

bővítése, fejlesztése, új gazdasági, szociális, közösségi és közterületi funkciók kialakítása, valamint 

szükséges esetben a településtesttől elkülönült telepek felszámolása és az ott élők integrációja 

támogatható. Integrált szociális jellegű városrehabilitációt azokban a városrészekben kell 

elsősorban megvalósítani, ahol a kedvezőtlen demográfiai helyzet, az alacsony iskolázottság, az 

alacsony gazdasági aktivitás, a tartós munkanélküliség magas szintje, a hátrányos helyzet, , az 

erősen leromlott környezet ezt indokolja. A társadalmi hátrányok kompenzálását célzó szociális, 

oktatási, foglalkoztatási egészségügyi, közösségfejlesztési és közbiztonsági programok a 

kapcsolódó 5.3 intézkedésből (ESZA) finanszírozhatóak.  

A prioritáshoz illeszkednek a megyei dokumentumok céljai, azonban a rehabilitációra irányuló 

infrastrukturális fejlesztések nem hangsúlyosak a Stratégiában. 

 

Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi 

együttműködés 

 

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

 

Az intézkedés hosszú távú célja, hogy az Európa 2020 Stratégia által a foglalkoztatás területén 

megfogalmazott célkitűzések megvalósulásához térségi és helyi szintű foglalkoztatási – 

gazdaságfejlesztési stratégiák és programok által járuljon hozzá. Az intézkedés közvetlen célja 

megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok) létrehozásának és működésének 

támogatása, tevékenységi körük, eredményességük, hatékonyságuk növelése, továbbá a 

foglalkoztatás helyi szintű akciótervek megvalósításával való bővítése, az álláskeresők munkához 

juttatása. A helyi foglalkoztatási együttműködések a térségi foglalkoztatáspolitika fontos eszközei; 

segítségükkel keretek teremthetők a munkaerőpiaci szereplők hatékony együttműködéséhez. A 

foglalkoztatási együttműködés (paktum) a térségi szereplők szerződésben rögzített összefogása. A 

partnerség lényege, hogy a polgármesterek, munkaügyi szakemberek, vállalkozók, civilek, illetve a 

képzőintézmények vezetői együtt gondolkodnak és dolgoznak a térség foglalkoztatási 

problémáinak megoldásán. Stratégiát alkotnak, s ennek mentén különböző helyi programokat 

valósítanak meg. Ezek a programok lehetnek többek között a munkanélküli és inaktív helyi 

lakosság munkaerőpiacra belépését, foglakoztathatóságuk növelését és vállalkozóvá válásukat 

segítő megyei és helyi programok, figyelembe véve az adott térség munkaerőpiaci sajátosságait.  

A prioritáshoz illeszkednek a megyei dokumentumok céljai. 

 

5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok 

 

Az intézkedés célja a TOP 4. prioritásának 3. intézkedésével (szociális városrehabilitáció) 

összhangban, azt kiegészítve a városi szövetbe ágyazott leszakadó, leszakadással veszélyeztetett 

városrészekben és a településtesttől elkülönült telepeken élők tekintetében a szegénység, a 

társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésének megállítása, valamint a közösségi és 

egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek a megteremtése. Az intézkedésen belül hangsúlyt 

kap az önálló jövedelemszerzésre való képesség kialakítása, fejlesztése, az oktatási hátrányok 

leküzdése, a leszakadással veszélyeztetett egyének és csoportok jövedelemszerzésre való képessé 

tételét célzó közösségi és egyéni szociális munka.  

Az intézkedés keretében olyan, alulról építkező társadalmi felzárkózást célzó tevékenységek 

valósíthatók meg, amelyek kiegészítik az alapellátásban biztosított szolgáltatásokat. A fejlesztések 

az alapellátást nyújtó intézményekkel együttműködésben valósulnak meg. A szociális 
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városrehabilitációs projekteket végig kell, hogy kísérjék a közösségfejlesztő programok, melyek 

lehetővé teszik a városrehabilitációval érintett területen élő lakosság bevonását a tervezésbe és a 

megvalósításba, továbbá erősítik a helyi közösség kohézióját.  

A prioritáshoz illeszkednek a megyei dokumentumok céljai. 

 

5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása 

 

Az intézkedés célja a TOP ERFA forrásból megvalósuló beavatkozásaival összhangban, azt 

kiegészítve a TOP célkitűzéseket segítő, közösségi, társadalmi bevonást megvalósító projektek 

megvalósítása. A helyi közösségek fejlesztése elsősorban települések, térségek, szomszédságok 

közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztését jelenti. Ez a társadalmi 

felzárkózási politikának is fontos eszköze, a közösségi munka hatására az érintett emberek is 

együttműködnek a problémák megoldásában. Az intézkedés eredményeképp közösségi, térségi és 

települési helyi identitást erősítő akciók, kulturális és természeti örökség megismertetésére, 

megőrzésére irányuló helyi közösségi programok valósulnak meg, fejlődik a közösség egymás 

iránti felelősségtudata. (Társadalmi akciók: minden olyan, a közösségépítést, közösségfejlesztést 

szolgáló, rendezvény(sorozat)jellegű program, partnertalálkozó, szakmai és közösségi fórum, 

felvilágosító, társadalmi befogadást erősítő, tehetséggondozási, drogprevenciós, 

toleranciaprogramok, participatív tervezési gyakorlatok, amelyek a helyi együttműködések 

megalapozását és működését, a helyi érdekek érvényesítését és szükségletek kielégítését 

szolgálják.) Az intézkedés a helyi civil társadalom bevonásával és megerősödésével segíti a helyi 

közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését, erősíti a civil 

aktivitást, az önkéntességet, a helyi identitást, valamint a településhez, térséghez való kötődést, így 

szerepet vállal a népesség megtartásában.  

A helyi közösségek, a helyi identitás fejlesztése több területen is megjelenik a megyei 

dokumentumokban, így a közösségi megújulás, az erőforrások megőrzése terén. A célok 

összehangolása és hangsúlyozása szükséges. 

 

Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban  

 

6.1 Gazdaságfejlesztés 

 

A beavatkozás az önkormányzati tulajdonú üzleti infrastruktúra, így iparterületek, ipari parkok, 

technológiai parkok, inkubátorházak, innovációs központok, logisztikai központok fejlesztésére, 

kiemelten a szolgáltatás-fejlesztésre fókuszál. Lehetőséget biztosít a meglévő kapacitások és 

szolgáltatások minőségi fejlesztésére, a még szükséges infrastrukturális háttér kiépítésére, indokolt 

esetekben új üzleti infrastruktúra, elsődlegesen iparterületek kialakítására, továbbá a barnamezős 

területek ipari, gazdasági funkcióval történő hasznosítására (beleértve a terület ehhez szükséges 

előkészítését), az iparterületek elérhetőségét és feltárását segítő vonalas infrastruktúrák, 

kapcsolódó közlekedési útvonalak fejlesztésére. Elsősorban a meglévő kapacitásokhoz 

kapcsolódó szolgáltatások körének bővítése és minőségének javítása a cél.  

A megyei Koncepció gazdaságfejlesztésre irányuló stratégiai céljai és beavatkozási területei teljes 

egészében illeszkednek a TOP ezen prioritásához. 

 

6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése 

 

A gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, családi napközik stb.) valamint óvodai ellátáshoz való 

hozzáférés javítását és a szolgáltatások minőségének fejlesztését szolgáló intézkedés fő célja a 

kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése. Az intézkedés a 3 éves 

kor alatti gyermekek elhelyezését és a 3-6 éves gyerekek óvodai elhelyezését is támogatja. A TOP 
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elsősorban az önkormányzati fejlesztésekre fókuszál, de a minél rugalmasabb és 

költséghatékonyabb szolgáltatások megvalósítása érdekében teret kíván adni az egyéb alternatív 

gyermekmegőrzési formáknak is (pl. családi napközik vagy óvodával integráltan működő 

bölcsődék) annak érdekében, hogy a helyi igényeken alapuló leghatékonyabb megoldást lehessen 

kialakítani az adott térségben, településen.  

A megyei Koncepció a lakosság életminőségének javítására irányuló stratégiai céljai és 

beavatkozási területei teljes egészében illeszkednek a TOP ezen prioritásához. 

 

6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés  

 

Az intézkedés elsődlegesen olyan infrastruktúra-fejlesztéseket tartalmaz, melyek a TOP 

gazdaságfejlesztési céljaihoz és a lakosság, kiemelten a fiatalok megtartásához járulnak hozzá, 

egyúttal a városok általános környezeti állapotát javítják. Az intézkedés a fenntartható fejlődés 

biztosítása mellett hozzájárul az ideális települési térszerkezet kialakulásához. A végrehajtás során 

kiemelt szempont a helyi erőforrások bevonása. Az intézkedés magában foglalja a fejlesztéssel 

érintett városok társadalmi-gazdasági, tervezési és megvalósítási tevékenységeinek összességét, 

amelyek hozzájárulnak gazdaságuk, műszaki-fizikai állományuk megújításához, szolgálják a 

természetes és épített környezetük védelmét, valamint a lakosság életminőségének, ellátási és 

környezeti viszonyainak javítását.  

A prioritás megyei megvalósítását  „A városok és várostérségek összehangolt és integrált 

fejlesztése” és „A mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, a közlekedés fejlesztése” stratégiai 

célok szolgálják.  

 

6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés  

 

A támogatás célja, hogy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő 

közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak meg a megyei jogú városokban, amelyek 

hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a CO2 kibocsátás csökkentéséhez, az élhető 

városi környezet kialakulásához, valamint az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési Stratégiában 

megfogalmazott fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó célok teljesüléséhez.  

Az illeszkedést a „Térégi potenciálokra alapozott, a gazdaság versenyképességének javítását 

szolgáló, fenntartható térszerkezet kialakítása” és „A mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, 

a közlekedés fejlesztése” stratégiai célok biztosítják. 

 

6.5. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése 

 

Az intézkedés keretében az alábbi beavatkozások támogatására nyílik lehetőség:  

 Az önkormányzati tulajdonú épületek, intézmények, infrastruktúra energia-hatékonyság-

központú rehabilitációja, az épületek hőszigetelésének javítása  

 Az önkormányzati tulajdonú épületek intézmények és infrastruktúra energetikai 

korszerűsítése, megújuló energiaforrások alkalmazása  

 Önkormányzat által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások 

kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása komplex  fejlesztési programok 

keretében.  

 Önkormányzatok Fenntartható Energia Akcióprogramjai (SEAP) elkészítésének 

támogatása  

A megyei dokumentumok ugyan megjelölnek ilyen típusú célokat, azonban az önkormányzati 

tulajdonú épületeket a megjelölt fejlesztési célok nem érintik, a dokumentum ezekkel való 

kiegészítése szükséges. 
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6.6. Városi közszolgáltatások fejlesztése  

 

A prioritás az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztésére és a szociális 

alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítésére, fejlesztésére irányul. 

A prioritáshoz illeszkednek a megyei dokumentumok céljai. 

 

6.7. Leromlott városi területek rehabilitációja  

 

Az intézkedés célja a leszakadó vagy leszakadással fenyegetett városrészeken koncentráltan 

megnyilvánuló társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex módon való kezelése a területen 

élők társadalmi integrációjának elősegítése és a diszkrimináció csökkentése érdekében. A szociális 

városrehabilitációs intézkedés keretében az érintett, települési szövetbe ágyazott városrészek 

meglévő funkcióinak bővítése, fejlesztése, új gazdasági, szociális, közösségi és közterületi 

funkciók kialakítása, valamint szükséges esetben a településtesttől elkülönült telepek felszámolása 

és az ott élők integrációja támogatható. Integrált szociális jellegű városrehabilitációt azokban a 

városrészekben kell elsősorban megvalósítani, ahol a kedvezőtlen demográfiai helyzet, az alacsony 

iskolázottság, az alacsony gazdasági aktivitás, a tartós munkanélküliség magas szintje, a hátrányos 

helyzet, az erősen leromlott környezet ezt indokolja.  

A prioritáshoz illeszkednek a megyei dokumentumok céljai, azonban a rehabilitációra irányuló 

infrastrukturális fejlesztések nem hangsúlyosak a Stratégiában. 

 

6.8. Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés  

 

Az intézkedés hosszú távú célja, hogy az Európa 2020 Stratégia által a foglalkoztatás területén 

megfogalmazott célkitűzések megvalósulásához helyi szintű foglalkoztatási – gazdaságfejlesztési 

stratégiák és programok által járuljon hozzá. Az intézkedés közvetlen célja a helyi foglalkoztatási 

együttműködések (paktumok) létrehozásának és működésének támogatása, tevékenységi körük, 

eredményességük, hatékonyságuk növelése, továbbá a foglalkoztatás helyi szintű akciótervek 

megvalósításával való bővítése, az álláskeresők munkához juttatása. Ezek a beavatkozások 

közvetlenül kapcsolódnak a jelen prioritás 1. intézkedésében támogatott foglalkoztatási célú 

gazdaságfejlesztési beavatkozásokhoz, azokkal szinergiában, programalapon valósulnak meg.  

A prioritáshoz illeszkednek a megyei dokumentumok céljai. 

 

6.9 . Társadalmi kohéziót célzó helyi programok  

 

A prioritás a társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programokat 

támogatja, illetve célja a helyi identitás és kohézió erősítése. 

A helyi közösségek, a helyi identitás fejlesztése több területen is megjelenik a megyei 

dokumentumokban, így a közösségi megújulás, az erőforrások megőrzése terén. A célok 

összehangolása és hangsúlyozása szükséges. 

 

Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD)  
 

Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése  

 

Az intézkedés célja, hogy a városi helyi akciócsoportok (HACS) a közösségi bevonással készülő 

helyi fejlesztési stratégiák alapján, az akcióterületek kijelölt közösségi és kulturális tereinek fizikai 

rehabilitációját, ill. fejlesztését hajtsák végre a társadalom összetartozásának erősítése és helyi 

gazdasági fellendülése érdekében. Az intézkedés keretében a kulturális és közösségi terek, 
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szolgáltatások fejlesztése, kínálatuk bővítése kap támogatást, lehetőség szerint hozzájárulva a helyi 

gazdaság fejlesztéséhez is.  

Fenti prioritások elérését „A városok és várostérségek összehangolt és integrált fejlesztése” és a 

„Közösségi megújulás, értéktudatos és szolidáris társadalom kialakítása” stratégiai célok 

támogatják. 

 

Helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva 

 

Az intézkedés a közösség által irányított helyi fejlesztések ESZA elemeit tartalmazza, amely 

közvetlenül kapcsolódik a prioritástengely ERFA finanszírozású intézkedéséhez. Az intézkedés 

kísérleti jelleggel, korlátozott számú városban valósul meg. Az intézkedés a városi közösségek 

helyi fejlesztési stratégiákon alapuló, a közösségi és kulturális infrastrukturális fejlesztésekhez 

kapcsolódó, azokat kiegészítő kísérleti jelleggel közösségszervezési és -fejlesztési, identitást 

erősítő, az összetartozást elősegítő tevékenységeket valósít meg.  

A helyi közösségek fejlesztése megjelenik a megyei dokumentumokban, de nem hangsúlyosan. 
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Javaslat a megyei területfejlesztési koncepció módosítására 
 

Szempontrendszer Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciójának 
módosítására 
 

A fejezet tartalma: A javaslat a megyei területfejlesztési koncepció módosítására vonatkozó javaslatokat 

tartalmazza: a rendelkezésre álló, bemutatott projekt- és fejlesztési listák, továbbá a megye kitűzött céljait 

figyelembe véve szempontrendszer összeállítása a megyében fejlesztendő szakterületek, témakörök 

meghatározására. 

 

Az „Illeszkedési hiányosságok Veszprém megye fejlesztési területei és az ágazati operatív 

programok között” című fejezetben a dokumentumok prioritási tengelyeinek, prioritásainak, 

célkitűzéseinek és beavatkozásainak egybevetésével elemeztük az ágazati OP-k, az Országos 

Területfejlesztési Koncepció, illetve a Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepció és a 

Veszprém Megye Területfejlesztési Program összhangját, továbbá megvizsgáltuk a Veszprém 

Megye Integrált Területi Program célkitűzéseinek, valamint a megyei projektgyűjtés  

Az elemzéssel párhuzamosan térségi workshopok zajlottak, amely megfelelő terepet kínált a 

településekről, térségi szolgáltató intézményektől beérkező javaslatokat összegyűjtéséhez. E 

javaslatokat folyamatosan feldolgoztuk és beépítettük a dokumentumba. 

 

Az OP-knak való megfelelősség szempontjából az alábbi területeket vizsgáltuk: 

- az OP-k prioritás tengelyei, 

- az OP-k prioritásai, 

- az OP-k egyedi célkitűzései, 

- a megyei célkitűzések: átfogó és stratégiai célok 

- a megyei prioritások, 

- a megyei beavatkozások, 

- célcsoportok, 

- előnyben részesített, kiemelt célcsoport,   

- beavatkozási logika,  

- fejlesztési célterület, 

- kiemelt tevékenység,  

- célzott fizikai környezet, 

- kiemelt szakterület, 

- kizárólagosságok, 

- kiemelt programok. 

 

A fenti szempontok összevetése eredményeként beazonosítottuk azokat a megyei fejlesztési 

„fehér foltokat”, azaz azokat a lehetséges fejlesztési célterületek, amelyekre a Koncepció vagy a 

Program egyáltalán nem vagy csak részben reagál.  

 

A fenti szempontok – és ebből következően az „Illeszkedési hiányosságok Veszprém megye 

fejlesztési területei és az ágazati operatív programok között” című fejezetben bemutatott 

mátrixok – lehetőséget teremtenek nemcsak a Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepció, 

hanem más megye területfejlesztési dokumentumainak, illetve a megye egyéb fejlesztési 

dokumentumainak (pl. Járási Esélyegyenlőségi Programtervek) átgondolását, felülvizsgálatát. 
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Javaslatok az illeszkedési hiányok megszűntetésére 
 

A fejezet tartalma: A 2014-2020 közötti ágazati OP-kból fakadó, és a megyei fejlesztési stratégiának 

megfelelő célterületek, azaz a lehetséges fejlesztési irányok meghatározása, kijelölése. 

Az egyes OP célok beépítése a megyei területi célok közé minden OP-k tekintetében eltérő 

beavatkozást igényel. Összességében elmondható, hogy a dokumentumok célrendszerének teljes 

felülvizsgálata, átstrukturálás nem szükséges, a stratégiai célok leírásának pontosításával, 

kiegészítésével elérhető a maximális illeszkedés biztosítása. 

 

A vizsgált OP-k tekintetében az alábbi megállapításokat tesszük a Koncepció kiegészítésére, a 

megyében fejlesztendő szakterületekre, témakörökre, lehetséges fejlesztési irányokra 

vonatkozóan: 

 

 

EFOP 

 

Az EFOP célkitűzéseihez alapvetően a megyei koncepció második átfogó célja, azaz „A lakosság 

életminősége javítása, „jól léte” biztosítása, a társadalom fejlesztése” illeszthető.  

Mindkét dokumentumban megjelennek a „családbarát” fejlesztések, a családok és a közösségek 

megerősítése, a gyermekvállalást könnyítő megoldások, a családok megélhetését biztosító 

jövedelmek növelése, a képzettségek és képességek fejlesztése, az egészségügyi és szociális 

szolgáltatások elérhetővé tétele és fejlesztése. Emellett azonban fontos szempont, hogy az EFOP 

kiemeli a hátrányos helyzetű emberek és térségek támogatását e célterületek esetében. Az EFOP-

ban kiemelt célterület a gyermekszegénység csökkentése. Az OP kiemelt célcsoportját képezik a 

fiatalok is, ezen belül a pályakezdők, továbbá a fogyatékkal élők, és a megváltozott 

munkaképességűek is, amelyek szintén kevésbé hangsúlyosak a megyei fejlesztési 

dokumentumokban. A megyei Koncepcióban hiányzó célterület a humán közszolgáltatásokban 

dolgozók szak-, át- és továbbképzése, valamint a szociális gazdaság fejlesztése, és kevésbé jelenik 

meg a fogyatékkal élők és megváltozott munkaképességűek társadalmi és munkaerőpiaci 

integrációjának erősítése is. 

 

RSZTOP 

 

Az RSZTOP mind a négy prioritási tengelye a Koncepció „Közösségi megújulás, értéktudatos és 

szolidáris társadalom kialakítása” elnevezésű stratégiai céljához kapcsolódik, így új cél kialakítása 

nem, de a cél leírásának pontosítása szükséges.  

Beavatkozási szinten „A szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz 

(bölcsőde, családi napközik stb.), valamint óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a 

szolgáltatások minőségének fejlesztése” intézkedés biztosítja az EFOP illeszkedést, azonban a 

célcsoportok és tevékenységek hangsúlyosabb megjelenítése, kiegészítése, a hangsúlyok eltolása 

szükséges. A beavatkozások között szükséges megjeleníteni az élelmiszersegélyek, és alapvető 

fogyasztási cikkek nyújtásának támogatását, a célcsoportok között pedig mind a szegény 

gyermekes családokat, mind a közterületen élőket, illetve a szociálisan rászoruló megváltozott 

munkaképességűeket és rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek célcsoportját is 

érdemes megjeleníteni – természetesen a helyi igényeknek megfelelően.  
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GINOP 

 

A megyei koncepció mindhárom átfogó célkitűzése – de különösen a „Gazdasági növekedés, a 

térségi potenciálokra építő, a versenyképességet fokozó gazdaságfejlesztés” – és a megyei 

területfejlesztési stratégiai program mind a négy prioritástengelye is – kiváltképp „A térségi és a 

helyi gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatás bővítése a megye hagyományos foglalkoztató 

központjaiban illetve vidéki térségeiben” hozzájárul a GINOP megvalósításához.  

Több olyan OP specifikus célterület is van azonban, amelyet a Koncepció céljai között nem 

jelennek meg, ilyen a vállalkozó ismeretek bővítése, a nemzeti turisztikai marketing és 

keresletösztönző programok indítása, a versenyképes IKT szektor fejlesztése, és az Ifjúsági 

Garancia Program. Mindezek mellett kevésbé hangsúlyosan jelenik meg a kapacitásbővítés és a 

hálózatosodás támogatása is, így pl. kizárólag a járműipari klaszter támogatása és kibővítése 

jelenik meg a megyei dokumentumokban, illetve az egyetem-kutatóintézet-ipar klaszterek 

általános működési támogatása és az együttműködések fejlesztése. A K+I tevékenység és az 

energiahatékonyság által a versenyképesség fejlesztése is csak közvetetten jelenik meg.  

Annak érdekében, hogy valamennyi – a helyi igények által is kívánatos – GINOP cél megjelenjen, 

a területi dokumentumok célstruktúrájának bővítése szükséges. A fenti, hiányzó célterületek 

beépítése javasolt a megyei dokumentumokba. 

 

TOP 

 

A TOP megvalósulásához mindhárom megyei átfogó célrendszer hozzájárul. Mivel a TOP 

biztosítja a kereteket a területileg decentralizált fejlesztések tervezéséhez kiemelten vizsgáltuk az 

Integrált Területi Programokban megfogalmazott célterületeket is. Több megyei célkitűzés 

megjelenik a megye a humán közszolgáltatások differenciált szervezésének bevezetéséről szóló 

1709/2015. (X. 5.) Kormányhatározathoz tett javaslatban is. 

 

A megyei Koncepció és a TOP közötti illeszkedés szoros, hiányzó célterület alapvetően nincs, 

csak hangsúlybeli eltolódások. A megyei dokumentumokban javasolt megerősíteni az alábbi 

célterületeket: 

- a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés, 

- az önkormányzatok (és épületeik) energiahatékonyságának és a megújuló energia-

felhasználás arányának növelése, 

- a leromlott városi területek rehabilitációja és a hozzá kapcsolódó helyi közösségi 

programok megvalósítása. 

 

Fentiek közül a térségen belüli, munkaerő-mobilitást segítő közlekedésfejlesztés a megyei 

településekről beérkezett javaslatokban is hangsúlyosan szerepelt, ezért megfontolandó külön 

stratégiai célban történő megjelenítése. 

 

A beérkezett vélemények alapján javasoljuk kiemelt célterületként megjeleníteni a turizmus 

fejlesztését, amelyek jelenleg elszórtan jelennek meg a megyei dokumentumokban. A Balaton 

Kiemelt Üdülőkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig című 

dokumentumhoz illeszkedve célszerű lenne az átfogó stratégiák szintjén is megjeleníteni a Balaton 

és térsége turisztikai potenciáljának erősítését, a beavatkozások szintjén a megyei jelentőségű 
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turisztikai sajátosságokra épülő lovas turizmust, vadászturizmust, borturizmust, a kiemelt 

tevékenységek között pedig a marketinget és az imázs-építést. 

 

 

Együttműködési lehetőség Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciójának 
megvalósítása során 
 

A területfejlesztési koncepció módosítására vonatkozó módszertan kidolgozásánál a tervezés 

alapelve volt a közreműködőkkel való folyamatos együttműködés. A közreműködők körét – a 

megyei fejlesztési koncepció jellegéből adódóan is a legszélesebb körben alakítottuk ki.  

Az együttműködés kialakítása a projekt tervezés és megvalósítás során az egyik leghatékonyabb 

eszköz, mind a konfliktusok megelőzéséhez, mind a sikeres koordinációhoz, amely a hatékony 

projektmegvalósítást biztosítja.  

A megvalósítandó fejlesztések facilitálása érdekében javasoljuk a Koncepció módosítása, illetve 

a későbbi megvalósítása során is az alábbi térségi szereplők bevonását. 

- Gazdasági szereplőkkel való együttműködést erősíteni kell, hiszen ahogy az ágazati OP-k, 

úgy a megyei dokumentumokat célrendszerét is átszövi a gazdasági növekedés, a 

versenyképességet fokozó gazdaságfejlesztés. Az együttműködések végső célja a vállalatok 

megtelepedése a térségben, ezáltal a foglalkoztatás növelése. 

- Az ágazati középirányító szervekkel való együttműködés: 

o A Klebelsberg Intézményfenntartó Központot a tanulók pályaválasztásának 

ösztönzése, a hatékony tanulási módszerek kialakításának támogatása, a tanórákon 

kívüli közösségi tevékenységek ösztönzése, és a korai iskolaelhagyók, 

lemorzsolódók számának csökkentése érdekében. 

o Türr István Képző és Kutató Intézettel a felnőttképzések és 

kompetenciafejlesztések okán, továbbá a komoly nehézségekkel és erős 

korlátokkal küzdő rétegek foglalkoztatásának bővítése, képzettségének, 

kompetenciáinak fejlesztése kapcsán. 

o Az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal a szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

javítása, a lakosság egészségügyi állapotának javítása érdekében. 

- A Pannon Egyetem szerepe többszörös a fejlesztések terén: a K+F és K+F+I fejlesztések 

mellett a felnőttképzések, továbbképzések színtere is. 

- Szakképző intézmények bevonását hangsúlyozni kell, a gazdasági szereplők igényeinek 

megfelelő képzési struktúrák kialakítása, és a továbbképzések érdekében. 

- A lakossággal való folyamatos párbeszéd révén a helyi igények beépíthetőek a fejlesztési 

célkitűzésekbe. A lakosság körében javasolt egy igényfelmérés a projektek sikeres 

megvalósítása érdekében. 

Intézmények közötti, hosszútávon fenntartható partnerségi viszonyrendszer kialakítására kell 

törekedni.  

A közszféra által kezdeményezett térség- és gazdaságfejlesztési projektek megvalósításában 

általában lényegesen több szervezet és szereplő vesz részt, mint tisztán a magánszféra által 

elindított fejlesztésekben. Ennek megfelelően a projektek tervezése és megvalósítása során a 



85 
 

legkülönfélébb, néha egymásnak ellentmondó és nem tisztán gazdasági-szakmai szempontból 

racionális motívumok, szándékok kerülhetnek felszínre. A projektgazda alapvető feladata, hogy 

ilyen problémák megjelenésekor arra törekedjen, hogy a projekt-cél elérését segítő megoldások 

szülessenek. Egy-egy program vagy projekt kapcsán felszínre kerülő érdekellentétek, 

konfliktusok veszélyeztethetik a sikeres megvalósítást. Így fontos, hogy ezeket megpróbáljuk  

- megelőzni  

- kezelni  

- olyan döntéshozatali pályára terelni, amely döntésével biztosítja a projekt megvalósítás 

folyamatosságát. 

A projektteam, ill. a projektmenedzser feladata, hogy az érintett partnerek közötti, a projekthez 

kapcsolódó viszonyokat harmonikus állapotban tartsa. Így a projekt teamnek fel kell készülnie a 

konfliktusokra, illetőleg meg kell előznie azokat. A sikeres megelőzéshez, a jó, célirányos 

együttműködés kialakításához meg kell ismerni a projekt által érintett szervezetek és szereplők 

érdekeit. 

Az együttműködések során kiemelt figyelmet kell fordítani a tudásátadásra, a jó gyakorlatok 

megismerésére. A jó gyakorlatok átadásának módszerét az előző fejezet tárgyalta.  

A projektek megvalósítása alatt biztosítani kell a folyamatos tájékoztatást, a projekt "jó" hírének 

fenntartását. Ez nagyon fontos mind a folyamatban résztvevő szervezetek számára (pl. 

presztízsnövelő), másodszor nagyon fontos a projekt (és a felelős team) számára is, mivel növeli 

az elkötelezettségüket. 

 

Javaslat a projektfejlesztésekre 
 
A fejezet tartalma: A Veszprém Megyében megvalósuló fejlesztéseik facilitálása érdekében módszertani 
javaslat kidolgozása az alkalmazandó projektgenerálás, projektfejlesztés módszertanára, a jövőbeni 
projektgenerálás keretében beérkező projektötletek értékelésére, továbbfejlesztésére. 

 

A módszertani tanulmány kitűzött célja volt az is, hogy javaslatot tegyen a további projektgyűjtési, 

projektgenerálási, -értékelési, és -fejlesztési feladatokra. 

Mindenekelőtt a korábban elvégzett projektgyűjtési folyamat folytatását javasoljuk oly módon, 

hogy a projektek továbbfejlesztése az időközben elfogadott OP-k céljainak és támogatási 

területeinek megfelelően történjen. A továbbfejlesztéshez jelen dokumentum is módszertani 

segítségül szolgálhat. 

 

A projektek továbbfejlesztését meg kell, hogy előzze egy előzetes szűrés, amelynek célja az OP 

struktúrákhoz egyáltalán nem illeszkedő fejlesztési elképzelések kiválasztása – ezek számára 

más finanszírozási forrást kell találni. Az alábbi szempontok alapján meg kell vizsgálni, hogy a 

projekt illeszkedik-e a megye, a település, és a projektgazda szervezet korábbi 

tevékenységeihez, hosszú távú stratégiájához, a Koncepcióban kitűzött céljaihoz: 

 Illeszkedik-e a tervezett projekt a Megyei területfejlesztési Koncepcióhoz és a 

Stratégiához? 

 Illeszkedik-e a projekt a projektgazda szervezet hosszú távú elképzeléseihez (figyelemmel 

az ágazati / szervezeti stratégiékra)? 

 Van-e kölcsönhatás a projektgazda szervezet többi programjával? Épít-e valami korábbi 

projektre? Milyen másik jelenlegi tevékenységet segíti?  
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 Milyen hatással lehet a szervezet fejlődésére? Hozzájárul-e a szervezet (emberi és anyagi) 

bázisának építéséhez?  

 Milyen társadalmi vonatkozásai lehetnek projektnek? Hozzájárul-e a helyi közösség vagy a 

tervezett célcsoport helyzetének hosszú távú javulásához?  

 Gazdasági szempontból fenntartható lehet-e a projekt  hosszabb távon? (Például: külső 

segítség nélkül hogy fogjuk működtetni később?) • Hozzájárul-e a projekt az ökológiai 

feltételek megőrzéséhez 

 

A párhuzamosságok elkerülése, valamint a pontszerű, elszigetelt fejlesztések elkerülése érdekében, 

célszerű megvizsgálni a projektek egymásra épülését. 

 

A projektekről az alábbi információk kidolgozása és gyűjtése szükséges: 

 

Cím: Lényegretörő, de a kapcsolódást már felmutató cím  

Átfogó cél: itt már figyelni kell arra, hogy megjelenjenek az OP hívószavai valamint egyértelműen 

kiderüljön mi a cél. Cél és eszköz nem összekeverendő! 

Részcélok: itt szintén a hívószavak szerint leírni, hogy az átfogó cél mellett, azon keresztül 

milyen egyéb célok, eredmények érhetőek el.  

Várt eredmények, kifutási lehetőség: Mit érünk el a projekttel – hatások szükségesek 

Megvalósító: esetlegesen konzorcium megfontolandó  

Tervezett tevékenységek: itt olyan felsorolás kell, amely beleilleszthető a hívószavak 

rendszerébe 

Fenntarthatóság, fenntartás  

Kapcsolódások, illeszkedések:  

• Hazai és nemzetközi trendekhez való kapcsolódás:  

• Hazai és nemzetközi stratégiákhoz való kapcsolódás  

• Operatív Programhoz való kapcsolódás  

• Megyei Területfejlesztési Koncepcióhoz való kapcsolódás 

Forrásigény  

• Ebből beruházási igény 

• Vázlatos költségvetés is szükséges.  

Annak érdekében, hogy a projektek teljesítsék az előzetes várakozásokat – azaz a megvalósítás 

sikeres legyen – a részletes kidolgozás során figyelemmel kell lenni az alábbi szempontokra: 

 a projekt részletes és megalapozott költségterve, 

 a várt eredmények elégséges részletezettségű meghatározása, 

 az eredmények eléréséhez szükséges kritériumok pontos meghatározása, 

 az összes szükséges tevékenység felmérése, betervezése, 

 az erőforrások pontos becslése, 

 a projekt megvalósításához szükséges időtartam pontos meghatározása, 
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 a kockázatok alapos becslése és kezelése. 

 

Ahogy az együttműködések során, itt is a jó gyakorlatok bemutatását tartjuk célravezető 

módszernek. A jó gyakorlat olyan adott szakmai kritériumoknak megfelelő innovatív folyamat, 

módszer, cselekvés és eszközhasználat együttese, amelyet más szervezeteknél több éve tudatosan, 

sikeresen és hatékonyan alkalmaznak, a gyakorlatban kipróbálták, dokumentálták, ezért más 

intézmények által is eredményesen adaptálható, továbbfejleszthető, fenntartható. 

 

A Jó gyakorlat átadásának folyamata: 

 

Mérföldkő  A folyamat lépései 

Kapcsolatfelvétel  Kapcsolati adatok rögzítése 

 Szakmai egyeztetés (a jó gyakorlat kiválasztása, az 

érdeklődő igényei, stb.) Hospitálási időpont, feltételek és 

tartalom egyeztetése az átvevő intézmény képviselőjével 

 Feltételek belső egyeztetése, jóváhagyása (tartalom, 

eszközök, stb.)  

 Írásos visszajelzés a partner számára  

Előzetes felkészülés a 

hospitálásra 

 Az érintett célcsoport (külső és belső célcsoport) 

tájékoztatása 

 A Jó gyakorlat részletes programjának véglegesítése, a 

feltételek előkészítése, biztosítása, a megvalósításban 

résztvevők tájékoztatása  

 Felkészülés a Jó gyakorlat lebonyolításának és 

dokumentációjának bemutatására 

A Jó gyakorlat bemutató 

közvetlen előkészületei, 

tervezés, szervezés 

 Tájékoztatók, jelenléti ív, elégedettségi kérdőív, a Jó 

gyakorlat előkészítése.  

 A Jó gyakorlatot bemutató pedagógus team felkészülése  

 Helyszín kialakítása, tárgyi-technikai feltételek 

megteremtése a jó gyakorlat bemutatásához 

(felhasználásra kerülő anyagok, eszközök, foto, videó, 

projektor, stb.)  

 Felkészülés a vendéglátásra, a feladatok megosztása 

(anyagok, eszközök rendelése, beszerzése)  

 A know-how dokumentumainak előkészítése 

A jó gyakorlat bemutatása  Vendégfogadás – vendéglátás 

 Bevezető tájékoztatás - igény alapján prezentáció (az 

intézményről, a Jó gyakorlatról)  

 Hospitálás lebonyolítása, gyakorlati bemutató  

 Szakmai megbeszélés a know-how dokumentumairól és a 

helyszíni tapasztalatokról, kérdések és válaszok  

 A hospitáláson résztvevők elégedettség-mérése  

A Jó gyakorlat adás-vétele  A felhasználás részleteinek egyeztetése.  

 A Jó gyakorlat dokumentumainak átadása 

 

Fontos szerepe van a társadalmasításnak. A tervezett projektek megismertetése a célcsoporttal, 

az érintettekkel, a szűkebb és a tágabb környezettel segíti a projekt társadalmi elfogadását, 

megvalósítását, továbbá az eredmények hatékonyabb elérését. 
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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  
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szóló 2011. évi CXCVIII. törvény 
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 A Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról szóló 

1/2014. (I. 3.) OGY határozat 

 A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv 

tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk 

és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X.6.) Kormányrendelet 

 A 2014–2020 közötti időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív programhoz tartozó megyék 

megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörébe 

utalt források megoszlásáról szóló 1298/2014. (V. 5.) Korm. határozat 

 A 2014–2020 közötti programozási időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív 

Program tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív programhoz tartozó 

megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai tervezési 

jogkörébe utalt források megoszlásáról szóló 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat 


