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A tervezés folyamata



A megyei szintű 
tervezés folyamata 



Megyei területfejlesztési 
részdokumentumok

Részdokumentumok típusai:

Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz (TOP) 
kapcsolódó megyei területfejlesztési részdokumentum

Gazdaságfejlesztési részprogram
Kistérségi fejlesztési részprogram

Ágazati Operatív Programokhoz (GINOP, KEHOP, EFOP, IKOP, stb.) 
kapcsolódó megyei területfejlesztési részdokumentum



Gazdaságfejlesztési 
részprogram - forráskeret

FORRÁS (millió Ft)

HEVES MEGYE

Megyei Önkormányzat 19 951,6

Megyei Jogú Város 6 300,6

Várostérségek, valamint 
MJV térsége

15 322,3



Gazdaságfejlesztési 
részprogram - tervezés

A tervezői gondolkodást – a gazdaságfejlesztési projektcsomagok 
kialakítását – befolyásoló, irányító tényezők:

Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020) -
helyzetelemző, helyzetfeltáró és javaslattevő fázis

Gazdaságfejlesztési témájú fejlesztési elképzelések felmérése 
érdekében végzett projektgyűjtés (kérdőívek feldolgozása)

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (3.0 verzió) 
fejlesztési irányai, prioritástengelyek, intézkedések

Nemzeti Tervezési Hivatal iránymutatása a megyei szintű tervezési 
folyamat keretében elkészítendő tervdokumentumok kidolgozásához



Gazdaságfejlesztési 
projektcsomagok

Gazdaságfejlesztési részprogram tervezett projektcsomagjai

1. Megyei turizmusfejlesztési projektcsomag

2. Megyei élelmiszer-feldolgozóipar fejlesztési projektcsomag

3. Üzleti környezet fejlesztése projektcsomag

4.
Helyi gazdaságfejlesztés alternatív megoldásokkal 
projektcsomag

5.
Megyei foglalkoztatást segítő és életminőséget javító 
projektcsomag

6.
A munkaerőpiacra való visszatérést szolgáló fejlesztések a 
gyermeknevelést végző intézményekben projektcsomag



Gazdaságfejlesztési 
projektcsomagok – 1

Projektcsomag Intézkedés

1.
Megyei 
turizmusfejlesztési 
projektcsomag

1.1
Húzó turisztikai ágaztok 

összehangolt fejlesztése

1.2

Kiemelt turisztikai 

attrakciófejlesztés és K+F+I 

tevékenységek ösztönzése

1.3
Szálláshely és kapcsolódó 

szolgáltatások fejlesztése



Gazdaságfejlesztési 
projektcsomagok – 2 

Projektcsomag Intézkedés

2.

Megyei élelmiszer-
feldolgozóipar 
fejlesztési 
projektcsomag

2.1
A megyei élelmiszeripar 
versenyképességének és
piaci stabilitásának növelése

2.2
A megyei élelmiszeripari 
foglalkoztatás intenzív fejlesztése 

2.3 Borágazat fejlesztési program



Gazdaságfejlesztési 
projektcsomagok – 3

Projektcsomag Intézkedés

3.
Üzleti környezet 
fejlesztése 
projektcsomag

3.1
KKV-k munkahely teremtő 
támogatása

3.2
Önkormányzati érdekeltségű 
iparterületek fejlesztése

3.3
Ipari parkok kisléptékű 
szolgáltatás fejlesztése 

3.4
Innovatív vállalkozói 
tevékenységek támogatása

3.5
Befektetés- és beruházás 
ösztönzés segítése

3.6 Piacra jutás segítése 



Gazdaságfejlesztési 
projektcsomagok – 4

Projektcsomag Intézkedés

4.

Helyi 
gazdaságfejlesztés 
alternatív 
megoldásokkal 
projektcsomag

4.1
Helyi termékek piacra jutásának 
támogatása

4.2
A vidék népesség-megtartásának 
javítása a foglalkoztatás és a helyi 
identitás növelésével

4.3
Közfoglalkoztatást támogató 
rendszer



Gazdaságfejlesztési 
projektcsomagok – 5

Projektcsomag Intézkedés

5.

Megyei 
foglalkoztatást 
segítő és 
életminőséget 
javító 
projektcsomag

5.1

Tartósan munkanélküli aktív 
korúak munkaerő-piaci 
esélyeinek, 
foglalkoztathatóságának javítása

5.2

A munkaerő-mobilitás növelése a 
megyében található cégek, 
vállalkozások munkaerő 
ellátásának biztosítása érdekében



Gazdaságfejlesztési 
projektcsomagok – 6

Projektcsomag Intézkedés

6.

A munkaerőpiacra 
való visszatérést 
szolgáló 
fejlesztések a 
gyermeknevelést 
végző 
intézményekben 
projektcsomag

6.1 Óvodák fejlesztése

6.2 Bölcsődék fejlesztése

6.3 Családi napközik fejlesztése



Projektcsomagok 
forrásallokációja

Gazdaságfejlesztési projektcsomag:
Forráskeret 
(millió Ft):

1. Megyei turizmusfejlesztési projektcsomag 5 800

2.
Megyei élelmiszer-feldolgozóipar fejlesztési 
projektcsomag

2 000

3. Üzleti környezet fejlesztése projektcsomag 5 700

4.
Helyi gazdaságfejlesztés alternatív megoldásokkal 
projektcsomag

1 500

5.
Megyei foglalkoztatást segítő és életminőséget javító 
projektcsomag

2 000

6.
A munkaerőpiacra való visszatérést szolgáló fejlesztések 
a gyermeknevelést végző intézményekben 
projektcsomag

2 951

Összesen: 19 951



„Tervezés Hete”
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A Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program 
rövid bemutatása

„TERVEZÉS HETE”

EGER, 2013.DECEMBER 9.
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Az Operatív Programok 
ismertetése

Operatív Program megnevezése

Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP)

Intelligens Közlekedésfejlesztési OP (IKOP)

Környezeti és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP)

Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) 

Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP)

Terület- és Településfejlesztési OP (TOP)

Koordinációs OP (KOP)

Vidékfejlesztési OP (VOP)

Magyar Halgazdálkodási OP (MAHOP) 



Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program (TOP)

• TOP fejlesztései is elsősorban a gazdaságfejlesztést és a
foglalkoztatást szolgálják

• a költségvetési és tematikus determinációkhoz való
igazodás alapján az alábbi kiemelt fejlesztési célokat
határozta meg:

– Térség-specifikus erőforrásokra épülő gazdasági
növekedés és foglalkoztatás-bővítés

– Élhető és az üzleti szereplők számára vonzó települési
környezet

– Helyi közösségek megerősítése és öngondoskodó
képességük javítása

• FONTOS, hogy a TOP-ban közvetlen KKV fejlesztés nincs

• Csak közvetett támogatási konstrukciók formájában lesz lehetőség



PRIORITÁSTENGELYEK Alap Tematikus cél
Forrás (Mrd Ft)

(2013.09.26. 
állapot)

OP-n belüli arány
(2013.09.26. állapot)

1. Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet 

javítása érdekében
ERFA 8/3 391,5 32,34%

2. Befektetők és lakosság számára vonzó városi és 

várostérségi környezet fejlesztése, megújítása

ERFA
6 204,3 16,88%

3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való 

áttérés kiemelten a városi területeken
ERFA 4 234,9 19,40%

4. A társadalmi befogadás erősítése és a közösségi 

szolgáltatások helyi szintű fejlesztése 
ERFA 9 91,8 7,58%

5. Közösségi szinten irányított várostérségi helyi 
fejlesztések
(CLLD típusú fejlesztések)

ERFA / ESZA 9/8 109,5 9,04%

6. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, 

társadalmi befogadás és foglalkoztatás-ösztönzés
ESZA 8/9 146,8 12,13%

7. Technikai segítségnyújtás ERFA - 31,8 2,63%

Összesen 1 210,6 100%

TOP tervezett prioritásai
(EUR árfolyam: 295,1 HUF)



TOP 1. prioritás tartalma
(EUR árfolyam: 295,1 HUF)

PRIORITÁSTENGELY / INTÉZKEDÉSEK
Forrás

(Mrd Ft)
(2013.09.26. állapot)

1. prioritáson belüli arány
(2013.09.26. állapot)

1. Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása 

érdekében
391,5 32,34%

1.1. Térségi szintű integrált, foglalkoztatás-orientált 
gazdaságfejlesztés

140,0 35,76%

1.2. Térségi szintű, foglalkoztatás-bővítési célú turizmusfejlesztés 80,0 20,44%

1.3. Alternatív helyi, térségi és hálózati gazdaságfejlesztés 12,5 3,19%

1.4. Térségi kísérleti fejlesztések 40,5 10,34%

1.5. Megyei alternatív befektetés- és beruházás-ösztönzés, 
projekt előkészítés, marketing

18,5 4,73%

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

100,0 25,54%



TOP 1.1: Térségi szintű integrált, 
foglalkoztatás-orientált 
gazdaságfejlesztés

• specifikus térségi gazdaságfejlesztési igényekre épülő fejlesztések

• térségi szintű kombinált, foglalkoztatás-bővítési célú gazdaságfejlesztési 

akciók támogatása

• a helyi érdekű kis- és középvállalkozások működéséhez szükséges üzleti 

infrastruktúra fejlesztések(ipari parkok, inkubátor házak, iparterületek)

– eddigi (fizikai) infrastrukturális megközelítés helyett a szolgáltatások meglétére és azok 

minőségi fejlesztése kerül előtérbe

– iparterületekhez vezető vonalas infrastruktúra fejlesztés

- KKV kisösszegű munkahelyteremtő beruházások (közvetett támogatás)



TOP 1.2: Térségi szintű, foglalkoztatás-
bővítési célú turizmusfejlesztés

• A GINOP-ból támogatott országosan kiemelt hálózatos és egyedi

fejlesztésekbe nem tartozó – lehetőség szerint azokra tematikusan

ráfűződő – turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus

turisztikai fejlesztések

• Együttműködésre épülő tematikusan és térségileg integrált, több

elemű turisztikai fejlesztési projektcsomagok támogatása a

desztinációfejlesztési stratégiákhoz illeszkedve

• A fejlesztések az infrastrukturális és szolgáltatói oldalon tapasztalható

hiányosságainak, a komplex élményszerzés biztosítására és a

szezonális ingadozások kiküszöbölésére koncentráljanak



TOP 1.3: Alternatív helyi, térségi és 
hálózati gazdaságfejlesztés

• A prioritás keretében közvetett KKV támogatás valósul meg, az alábbi

tevékenységek mentén:

• közösségi alternatív gazdaságfejlesztési kezdeményezések és együttműködésekhez

kapcsolódó komplex beruházások támogatása;

• helyi termékek termelését és piacra jutását elősegítő együttműködések kialakítása;

• helyi termékek, termékcsomagok térségi, megyei szintű értékesítésének, piacra

vitelének támogatása;

• helyi termékek fogyasztásának ösztönzése;

• térségi/megyei szintű helyi vállalkozási szolgáltatások fejlesztése és szolgáltatók

együttműködésének támogatása;

• megyei/térségi szintű helyi termékminősítő rendszerek kialakítása;

• helyi termékek előállítását és piacra juttatását támogató tanácsadási programok

lebonyolítása.



• A prioritás keretében közvetett KKV támogatás valósul meg, az alábbi

tevékenységek mentén:

• a helyi érdekű kis- és középvállalkozások kezdeményező

képességének fokozása kísérleti fejlesztések keretében (közvetett

támogatás)

• újszerű vállalkozói tevékenységek alapját képező technológia és

termékfejlesztések támogatása

• A kis- és középvállalkozások a kijelölt és a technikai segítségnyújtás

keretéből támogatott térségi szintű KKV kezdeményezéseket előmozdító

intézményhálózaton keresztül férhetnek hozzá

• Cél, a megyék speciális kitörési pontjait jelentő ágazatokban,

szektorokban működő kis- és középvállalkozások célzott támogatására, e

támogatásokat hatékony térségi szintű projektgenerálással kombinálva

TOP 1.4: Térségi kísérleti 
fejlesztések



TOP 1.5: Megyei alternatív befektetés-
és beruházás-ösztönzés, projekt 
előkészítés, marketing

• A prioritás keretében közvetett KKV támogatás valósul meg, az alábbi
tevékenységek mentén:
• térségi szintű, hazai és nemzetközi befektetés ösztönzéssel foglalkozó

szervezet infrastrukturális hátterének kiépítése
• a működéshez szükséges immateriális javak (pl. szoftverek,

adatbázisok, honlap fejlesztés, értékesítési és kommunikációs know-
how) beszerzése

• a szervezet működési költségének támogatása (bér és dologi
költségek)

• közvetett támogatási konstrukció formájában a KKV-k célzott
kisösszegű támogatáshoz juthatnak piaci megjelenésük
támogatásához

• közvetítő szervezetei a megyei / megyei jogú városi szinten létrehozott
vagy kijelölt befektetés- és beruházás ösztönzési intézmények lehetnek



TOP 1.6: A szociális alapszolgáltatásokhoz 
és gyermekjóléti alapellátásokhoz, valamint 
óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és 
a szolgáltatások minőségének fejlesztése

• a napközbeni kisgyermekellátás, különösen a bölcsődék
és családi napközik kapacitásának és infrastruktúrájának
fejlesztése

• energiatakarékos és korszerű óvodai intézmények
kialakítása, meglévő intézmények akadálymentes
felújítása, bővítése, modernizációja, többfunkcióssá és
energiatakarékossá tétele

• a kapacitások fejlesztése érdekében új intézményegység
létrehozásához kapcsolódó új épület/épületrész építése,
beleértve az állami/önkormányzati főzőkonyhákat is

• új tornaterem, tornaszoba építése, az intézmények
udvarának akadálymentes felújítása, balesetmentesítése,
sportudvar kialakítása, fejlesztése



2. Befektetők és lakosság számára vonzó 
városi és várostérségi környezet fejlesztése, 
megújítása

– A települési környezet integrált és környezettudatos

megújítása (településközpontok, funkcióhiányos

településrészek család- és klímabarát megújítása)

– Belterületen fekvő barnamezős területek

rehabilitációja (újrahasznosítás, közfunkcióval)

– Kisléptékű települési környezetvédelmi infrastruktúra-

fejlesztések



TOP 2. prioritás tartalma
(EUR árfolyam: 295,1 HUF)

PRIORITÁSTENGELY / INTÉZKEDÉSEK

Forrás
(Mrd Ft)

(2013.09.26. 
állapot)

2. prioritáson 
belüli arány
(2013.09.26. 

állapot)

2. Befektetők és lakosság számára vonzó városi és 

várostérségi környezet fejlesztése, megújítása
204,3 16,88%

2.1. A települési környezet integrált és 
környezettudatos megújítása

71,5 5,91

2.2. Belterületen fekvő barnamezős területek 
rehabilitációja

71,5 5,91

2.3. Kisléptékű települési környezetvédelmi 
infrastruktúra-fejlesztések

61,3 5,06%



TOP 2.1: A települési környezet 
integrált és környezettudatos 
megújítása 

– településközpontok, funkcióhiányos településrészek
megújítása

– a családok számára vonzó és biztonságos feltételek
megteremtése, és a klímaadaptációs szempontok

– fenntartható köztér-rehabilitáció és közterület-felújítási
fejlesztések



TOP 2.2: Belterületen fekvő 
barnamezős területek rehabilitációja

– a település központi részein leromlott
állapotú barnamezős, egykori ipari
hasznosítású területek, funkcióváltó
fejlesztéseinek megvalósítása

– új közfunkcióval való ellátása

– az alulhasznosított, vagy használaton
kívüli területek újbóli településszerkezetbe
illesztése



TOP 2.3: Kisléptékű települési 
környezetvédelmi infrastruktúra-
fejlesztések

– kisléptékű környezetvédelmi infrastruktúra-
fejlesztések, kiegészítő jelleggel
kapcsolódnak az ágazati fejlesztésekkel

– Főbb témák: a hulladékgazdálkodás, a
vízgazdálkodás, a talajvédelem vagy a
légszennyezettség



3. Alacsony széndioxid kibocsátású
gazdaságra való áttérés kiemelten a
városi területeken

– Alacsony szén-dioxid-kibocsátást célzó stratégiák
támogatása

– Kisléptékű közlekedési fejlesztések (nem
kötöttpályás városi és elővárosi közlekedés-
fejlesztések, kerékpárforgalmi hálózat,
belterületi utak)

– A települési önkormányzati tulajdonú,
közfeladatokat ellátó intézményekben és az
önkormányzati bérlakásokban az
energiahatékonyság növelése és a megújuló
energia felhasználás támogatása

– Térségi és helyi léptékű energetikai potenciál
kiaknázására épülő fejlesztési programok



TOP 3. prioritás tartalma
(EUR árfolyam: 295,1 HUF)

PRIORITÁSTENGELY / INTÉZKEDÉSEK
Forrás

(Mrd Ft)
(2013.09.26. állapot)

3. prioritáson belüli 
arány

(2013.09.26. állapot)

3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való 

áttérés kiemelten a városi területeken
234,9 19,40%

3.1. Alacsony szén-dioxid-kibocsátást célzó stratégiák 
támogatása

2,35 0,19%

3.2. Kisléptékű közlekedési fejlesztések 117,45 9,7%

3.3. A települési önkormányzati infrastrukturális 
létesítményekben, – önkormányzati tulajdonú, 
közfeladatokat ellátó intézményekben és az 
önkormányzati bérlakásokban – az 
energiahatékonyság növelése és a megújuló energia 
felhasználás támogatása

93,9 7,76%

3.4. Térségi és helyi léptékű energetikai potenciál 
kiaknázására épülő komplex fejlesztési programok 

21,1 1,75%



3.1. Alacsony szén-dioxid-kibocsátást 
célzó stratégiák támogatása

– az alacsony CO2-kibocsátásra fókuszáló helyi
integrált stratégiák kidolgozása

– a megfelelő energiaellátási módszerek és
technológiák alkalmazását vizsgáló
tanulmányok készítése

– hozzájárulnak a koncentrálódó hatások
csökkentéséhez

– a klímavédelmi és energiahatékonysági
szempontok elősegítése



3.2. Kisléptékű közlekedési 
fejlesztések

– a környezetbarát közlekedési rendszerek bevezetése

– a fenntartható városi mobilitás kialakítása

– a munkaerő-piaci központok megközelíthetőségének, a munkaerő
mobilitásának javítása

– a módváltó rendszerek fejlesztése, köztük a P+R, B+R parkolók
és csomópontok fejlesztése

– a tömegközlekedési rendszerek költséghatékonyságának javítása

– a közlekedési láncok összekapcsolása a városi/elővárosi
közlekedésben, illetve a közforgalmú közlekedési szolgáltatások
igény alapú tervezésének elősegítése

– Települési belterületi utak fejlesztése

– az üzleti infrastruktúrához kötődő kerítésen kívüli vasúthálózatba
bekapcsoló iparvágány-fejlesztések támogatása



3.3. Az energiahatékonyság 
növelése és a megújuló energia 
felhasználás támogatása

– az önkormányzati infrastruktúra, illetve
épületállomány energia-hatékonyság központú
rehabilitációja

– a villamos energiaszolgáltató rendszerek és
a közvilágítás korszerűsítését

– elavult kazánházak felújítását, illetve az
épületek hőszigetelésének javítása



3.4. Térségi és helyi léptékű energetikai 
potenciál kiaknázására épülő komplex 
fejlesztési programok 

– Cél a az autonóm energiaellátás egyéni és
kisközösségi szintű megvalósítása, térségi és
települési jelentőségű, települési és
településközi koordinációt igénylő, megújuló
forrásokból energia termelését és helyi
felhasználását célzó megoldások

– (pl. közösségi fűtőművek létesítése,
integrált kisléptékű megújuló
energiatermelő rendszerek)



TOP 4. prioritás tartalma
(EUR árfolyam: 295,1 HUF)

PRIORITÁSTENGELY / INTÉZKEDÉSEK

Forrás
(Mrd Ft)

(2013.09.26. 
állapot)

4. prioritáson belüli 
arány

(2013.09.26. állapot)

4. A társadalmi befogadás erősítése és a közösségi 

szolgáltatások helyi szintű fejlesztése
91,7 7,58%

4.1. Egészségügyi alapellátás és önkormányzati 
járóbeteg ellátás infrastrukturális fejlesztése

18,3 1,52%

4.2. A szociális alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

18,3 1,52%

4.3.Térségi és helyi közszolgáltatási és közigazgatási 
infrastruktúra-fejlesztés

9,2 0,76%

4.4. Szegénység és szegregáció által sújtott, 
leromlott városrészek rehabilitációja

45,9 3,79%



4.1: Egészségügyi alapellátás és 
önkormányzati járóbeteg ellátás 
infrastrukturális fejlesztése 

– meglévő orvosi rendelők infrastruktúra fejlesztése,

akadálymentesítése;

– eddig más célra használt ingatlan orvosi

rendelővé/egészségházzá vagy központosított alap-ellátási

ügyeletté való kialakítása, indokolt esetben új építése;

– meglévő járóbeteg-szakrendelő bővítése, átépítése,

felújítása a jogszabályi és a szakmai mi-nimum

feltételeknek megfelelően, és az akadálymentesítés

szempontjainak figyelembevételé-vel;

– szakmai felszereltség korszerűsítése a

minimumfeltételeknek megfelelően;

– emelt szintű definitív ellátás végzéséhez szükséges gépek-

eszközök fejlesztése.



4.2 A szociális alapszolgáltatások

infrastruktúrájának bővítése,

fejlesztése

 Cél a kirekesztődés mérséklése

 a települési és kistérségi szintű szolgáltatások kialakításának,

 az időskorúakról, szenvedélybetegekről, és hajléktalan emberekről

gondoskodó szociális nappali ellátások

 egyéb szociális alapellátásokhoz kapcsolódó szolgáltatások

infrastrukturális feltételeinek fejlesztése



4.3 Térségi és helyi közszolgáltatási és 
közigazgatási infrastruktúra-fejlesztés

• A helyi közintézmények, közszolgáltatások integrált, minőségi
fejlesztése (pl. közösségi célú szolgáltatási pontok
működtetéshez szükséges fejlesztések), megújítása,

• Helyi önkormányzati döntés esetén, indokolt esetben a TOP-ból
támogatott fejlesztési csomagok részét képezhetik a központi
közigazgatás területi infrastrukturális fejlesztései (amennyiben
egyértelműen hozzájárul a társadalmi befogadás céljához).

• Támogatandó továbbá a meglévő, önkormányzati feladatellátást
szolgáló intézmények akadálymentesítése, családbarát funkciók
kialakítása.



4.4 Szegénység és szegregáció által sújtott, 

leromlott városrészek rehabilitációja

 Cél a városok leromlott vagy leszakadással

fenyegetett városrészeinek leromlását kiváltó

társadalmi-fizikai-gazdasági folyamatok megállítása

és megfordítása,

 a helyi hátrányos helyzetű lakosság életminőségének

és esélyeinek javítása,

 az épített környezet minőségi átalakításával, új

gazdasági, kulturális, szociális és közösségi funkciók

kialakításával és a meglévő funkciók

figyelembevételével.



TOP 5. prioritás tartalma
(EUR árfolyam: 295,1 HUF)

PRIORITÁSTENGELY / INTÉZKEDÉSEK

Forrás
(Mrd Ft)

(2013.09.26. 
állapot)

5. prioritáson belüli 
arány

(2013.09.26. 
állapot)

5. Közösségi szinten irányított várostérségi helyi 

fejlesztések (CLLD típusú fejlesztések)
109,5 9,04%

5.1. Közösségi szinten irányított helyi 
gazdaságfejlesztés

65,7 5,43%

5.2. Helyi kapcsolódó közösségi terek és szolgáltatások 
fejlesztése

43,8 3,62%



5.1 Közösségi szinten irányított helyi

gazdaságfejlesztés

- Hozzájárul a helyi és közösségi gazdaságfejlesztési kezdeményezések

és együttműködések, akciók, valamint a helyi vállalkozásfejlesztés

(kiemelten a mikro- és kisvállalkozások) programalapú támogatásához

- Helyi és alternatív gazdaság-, termék, piacfejlesztés,

beruházásösztönzés, közösségi, civil és szociális gazdaságfejlesztés,

város-vidék termékláncok kialakítása, valamint helyi termékek

népszerűsítése és a helyi piacok újjászervezése

- Turisztikai vonzerők minőségének javítása, valamint a rendezvények,

fesztiválok szervezése

- A helyi és térségi energetikai potenciál fenntartható hasznosítására

épülő komplex infrastruktúra-fejlesztési és foglalkoztatási programokat



5.2 Helyi kapcsolódó közösségi terek

és szolgáltatások fejlesztése

- Cél a városi és vidéki rászoruló közösségek fizikai

rehabilitációjának és gazdasági és társadalmi

fellendülésének támogatása,

- a mozgás közösségi használatú tereinek és

infrastruktúrájának fejlesztése, amelynek keretében fontos

szerephez jut a várostérségi közösségi közlekedés javítása,

elsősorban a kisváros-térségi és települési hivatásforgalmi

kerékpárutak építésével és kapcsolódó szolgáltatások

fejlesztésével.



TOP 6. prioritás tartalma
(EUR árfolyam: 295,1 HUF)

PRIORITÁSTENGELY / INTÉZKEDÉSEK
Forrás

(Mrd Ft)
(2013.09.26. állapot)

1. prioritáson belüli arány
(2013.09.26. állapot)

6. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi 

befogadás és foglalkoztatás-ösztönzés
146,8 12,13%

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

25,7 2,12%

6.2. A munkavállalók készségeinek és a helyi gazdaság potenciális 
igényeinek közelítése

25,7 2,12%

6.3. A helyi identitás növelése – az egyének és a lakóhely közötti 
kapcsolat erősítése

7,3 0,61%

6.4. Megyei és helyi speciális közösségfejlesztést és társadalmi 
befogadást támogató fejlesztési programok

22,02 1,82%

6.5. A helyi szerveződések elősegítése (civil szervezetek) – a civil 
szervezetek és a település/térség közintézményei, valamint a helyi 
lakosok közötti kapcsolat erősítése

7,3 0,61%

6.6. Helyi foglalkoztatást, munkába állást és családokat segítő 
programok és programalapú fejlesztések (CLLD típusú fejlesztések)

58,7 4,85%



6.1. A helyi foglalkoztatási szint javítása

megyei és helyi alternatív foglalkoztatás

bővítést célzó programok támogatásával

- Cél a megyei és helyi jelentőségű beruházások kiegészítő

támogatása,

- a munkanélküli és inaktív helyi lakosság munkaerőpiacra

való belépésének elősegítése, foglakoztathatóságuk

növelése és vállalkozóvá válásukat segítő megyei és helyi

programok,

- ösztönzi a mobilitás növelését, és azon fejlesztéseket,

amelyek elősegítik az adott térségbe visszatérni vagy ott

letelepülni és munkát vállalni szándékozó munkavállalókat



6.2. A munkavállalók készségeinek és 

a helyi gazdaság potenciális 

igényeinek közelítése

- Cél a megfelelő mennyiségű és képzettségű munkaerő

rendelkezésre állása,

- a helyben történő foglalkoztathatóság elősegítése, a

gazdasági és munkaerőpiaci szereplők együttes

szerepvállalása,

- tartós eredmények érdekében a képzés,

foglalkoztatás, munkahelyteremtés, oktatás,

közösségfejlesztés eszközeinek együttes alkalmazása



6.3. A helyi identitás növelése – az

egyének és a lakóhely közötti kapcsolat

erősítése

- Cél az esélyteremtő programok támogatása,

- a helyi gazdaság- és termékfejlesztés

mentorálását, facilitálását, szakértői

támogatását,

- HGF projektek megalapozását és közösségi

integrálását, tudatos térségi, helyi fogyasztás és

vásárlás ösztönzését támogató projektek

kialakítása



6.4. Megyei és helyi speciális

közösségfejlesztést és társadalmi befogadást

támogató fejlesztési programok

- Cél a megyei vagy kisebb térségi, települési szintű speciális

ESZA típusú esélyteremtő programok, fejlesztések

támogatása,

- az alternatív családi, közösségi, nonprofit, időseket

támogató és életvezetési tanácsadói hálózatok és

közösségfejlesztési akciók támogatása,

- a megyei szintű közösségi célú fejlesztések, rendezvények,

programok, akciók, valamint egészségügyi prevenciós

programok, szociokulturális hátrányok felszámolását

támogató komplex programok támogatása



6.5. A helyi szerveződések elősegítése (civil

szervezetek) – a civil szervezetek és a

település/térség közintézményei, valamint a helyi

lakosok közötti kapcsolat erősítése

- Cél a kiemelt jelentőségű területeken működő civil

szervezetek programjainak támogatása

• településfejlesztés,

• örökségvédelem,

• kulturális és szociális területen,

• egészséges életmód,

• fizikai aktivitás

• társadalmi befogadás szempontjából



6.6. Helyi foglalkoztatást, munkába állást és

családokat segítő programok és programalapú

fejlesztések (CLLD típusú fejlesztések)

- Cél a források helyi stratégián alapuló koordinált

felhasználásával a helyi közösségek megerősítése

érdekében elősegíti a helyi közösségi és civil

kezdeményezések, családi, közösségi programok

megvalósítása,

- a helyi igényekhez igazított, célzott képzési és

foglalkoztatási programok, és az ezeket segítő közösségi

szinten irányított helyi és civil kezdeményezések,

rendezvények szervezése

• Alapvetően kiegészíti a TOP 5. prioritás ERFA jellegű

fejlesztéseit
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Kistérség Forrás (millió Ft)

Bélapátfalvai 1 195,9

Egri 1 281,6

Füzesabonyi 2 027,5

Gyöngyösi 3 995,4

Hatvani 2 963,2

Hevesi 2 243,2

Pétervásárai 1 615,5

Kistérségi források

Forrás: 1831/2013. (XI. 14.) Korm. határozat



Alapelvek ismertetése

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program intézkedéseiből felépülő 

kistérségi projektcsomagok kialakításánál a következő elvek kerültek 
figyelembe vételre:

• A városoknak kiemelt felelősségük van a térségük fejlesztésében, szolgáltatásokkal 
történő ellátásában.

• A fejlettebb városokat a meglévő funkciók fejlesztésében, modernizálásában kell 
támogatni,

• Azonban a forrásallokációnál figyelembe kell venni, hogy ezen települések várhatóan 
a többi Operatív Programból is sikeresebben pályáznak.

• Az elmaradott térségek városainál a hiányzó funkciók létrehozása illetve a gyenge 
funkciók erősítése kiemelt feladat.



Alapelvek ismertetése

• A leszakadt térségek fejlődését az egyes közszolgáltatások, elsősorban az egészségügyi 
ellátás, oktatás és szociális ellátás elérhetőségének és színvonalának javításával lehet 
segíteni,

• Ezzel párhuzamosan kiemelt figyelmet kell fordítani a közösségfejlesztésre.

• Törekedni kell arra, hogy a fejlesztési források a legrosszabb helyzetű településeket, 
társadalmi csoportokat is elérjék. A megyei önkormányzatnak saját eszközeivel 
kiemelten kell segítenie a legkisebb településeket a pályázati forrásokhoz történő 
hozzájutáshoz.

• A forrásallokációnál az egyes települések lakosságszámát, gazdasági erejét, térségi 
szerepkörét, szociális és társadalmi körülményeit figyelembe kell venni.

• Az egyes intézkedések forrásallokációjánál törekedni kell a gazdaságfejlesztést és a 
foglalkoztatás bővítést szolgáló intézkedések erősítésére.



Kistérségi projektcsomagok 
bemutatása 

1. Térségközponti szerepkör erősítése
projektcsomag

• városok településközpontjai, funkcióhiányos városrészek megújítása

• családok számára vonzó és biztonságos feltételek megteremtése

• fenntartható köztér-rehabilitáció

• közterület-felújítási fejlesztések

• helyi közösségi élet előfeltételeinek megteremtése

• komplex fejlesztési programok a megújuló energiaforrások kiaknázására

• közigazgatási és közszolgáltatási rendszerek infrastrukturális fejlesztése

• önkormányzati intézmények akadálymentesítése, családbarát funkciók kialakítása

• közösségformálást erősítő terek, létesítmények fejlesztése



Kistérségi projektcsomagok 
bemutatása 

2. Települési környezet integrált kisléptékű
fejlesztése projektcsomag

• a településközpontok, közterületek, funkcióhiányos településrészek megújítása

• leromlott állapotú barnamezős területek rendezése, új közfunkcióval való ellátása

• használaton kívüli területek újbóli településszerkezetbe illesztése

• kisléptékű környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

• települési infrastruktúra-fejlesztéseket a hulladékgazdálkodás, a vízgazdálkodás, a 
talajvédelem vagy a légszennyezettség csökkentése terén

• a környezetbarát közösségi közlekedés fejlesztése

• kerékpárutak építése és felújítása

• társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex módon való kezelése

• közösségformálást erősítő terek, létesítmények fejlesztése



Kistérségi projektcsomagok 
bemutatása 

3. Települési energiahatékonyság növelése 
projektcsomag

• alacsony szén-dioxid kibocsátást célzó stratégiák

• önkormányzati létesítményekben megvalósuló energiahatékonyság-növelés illetve 
megújuló energia felhasználás

• helyi léptékű komplex energetikai fejlesztések 

• kisléptékű közlekedésfejlesztések



Kistérségi projektcsomagok 
bemutatása 

4. Önkormányzati közszolgáltatások hozzáférhetőségének és 

minőségének javítása projektcsomag

• egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés

• szociális alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás lehetőségének fejlesztése

• szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése 

• betegségmegelőzés és az egészség-elősegítő rendszerek javítása

• életminőséget javító új szolgáltatások

• helyi, önkormányzati közszolgáltatások és a közigazgatás infrastruktúrájának 
fejlesztése, megújítása, a szolgáltatások hozzáférhetőségének javítása



Kistérségi projektcsomagok 
bemutatása 

5. Társadalmi befogadás erősítése és a szegénység 
elleni helyi kezdeményezések projektcsomag

• a szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésének 
megállítása

• az önálló jövedelemszerzésre való képesség kialakítása és fejlesztése

• a társadalom leghátrányosabb helyzetű tagjainak többirányú támogatása

• piaci beilleszkedésük valamint az általuk képviselt munkaerő piaci részvételi arány 
növelése

• civil szervezetek támogató szerepének erősítése helyi szinten



Projektcsomagok indikatív 
forrásnagysága

Projektcsomag Indikatív forrásnagyság
(mFt)

1. Térségközponti szerepkör erősítése 2 661

2. Települési környezet integrált kisléptékű
fejlesztése

7 764

3. Települési energiahatékonyság növelése 2 962

4. Önkormányzati közszolgáltatások
hozzáférhetőségének és minőségének javítása

1 132

5. Társadalmi befogadás erősítése és a szegénység
elleni helyi kezdeményezések

804



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
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