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1.

Tervezési keretek (2014-2020)
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Az 2014-20-as kohéziós politika keretei

1. Európa 2020 stratégiájában megfogalmazott célok elérése

2. Ex-ante kondicionalitások teljesítése / megfelelés

3. Eredmény-orientáltság

4. Horizontális alapelvek (általános és ország-specifikus)

5. Alapok közötti koordináció erősítése 

6. Tematikus koncentráció – tematikus célok 

7. Területi programozás és városfejlesztés

� Területi dimenzió erősítése

� Városfejlesztési alapelvek

� Integrált végrehajtási eszközök
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EURÓPA 2020 
intelligens, fenntartható, inkluzív növekedés stratégiája

1. K+F+I

2. IKT infrastruktúra és hozzáférés

3. KKV versenyképesség

4. Alacsony szénkibocsátású gazdaság

5. Klímaváltozáshoz való alkalmazkodás

6. Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság

7. Fenntartható közlekedés

8. Foglalkoztatás és munkavállalói mobilitás

9. Társadalmi befogadás és a szegénység elleni küzdelem

10. Oktatás,egész életen át tartó tanulás

11. Intézményi kapacitások  és közigazgatás hatékonyságának növelése

Tematikus célkitűzések

Partnerségi 
megállapodás
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Megyei, 
várostérségii 
Integrált 
Programok

OFTK

Nemzeti és 
ágazati Integrált 
Programok
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A hazai fejlesztéspolitika stratégiai iránya: 
Fókuszban a gazdaság ösztönzése

2.
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Tapasztalatok 2004-2013

• Fejlesztéspolitika önálló közpolitikai szektor

• A verseny alapú forrásallokáció kudarca

• Gazdaszerep a fejlesztésekben

• Nemzeti gazdaságstratégia hiánya

Integrált tervezett fejlesztések
+ pénzügyi eszközök
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Integrált Területi 
Beruházások 

(Integrated Territorial 
Investment)

Új területi integrációs eszközök 

(EU 2014-2020)

Helyi Közösségvezérelt 
Fejlesztések

(Community Led Local 
Development)
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• Magyarországon a CLLD eszköz:

o Vidéki térségek közösségeinek fejlesztése

o Városi közösségek által vezérelt integrált és fenntartható
fejlesztés 

o Városi és vidéki közösségek integrált fejlesztése, város-vidék 
gazdasági, rekreációs, közszolgáltatási kapcsolatok fejlesztése.

• A CLLD alkalmazási területei különösen:

o A helyi gazdaság felélesztése

o A helyi közösségépítés: (felelős, öngondoskodásra és tudatos 
jövőformálásra képes helyi közösségek erősítése.)

• TOP, VEKOP > külön prioritástengely

A CLLD Magyarországon?
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A 2014–2020-as időszak európai uniós fejlesztések gazdasági 
környezete

• Növekedés motorja vs. sérülékenység: kicsi és nyitott gazdaság – exportorientált 
piac

• Pénzügyi konszolidáció és szerkezeti reformok
• Csökkenő GDP-arányos államadósság
• Foglalkoztatás bővülése
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Országos 
Fejlesztési 

és 
Területfejlesztési 

Koncepció
(CÉLRENDSZER)
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A gazdasági szereplők versenyképességének javítása és nemzetközi szerepvállalásuk fokozása

A foglalkoztatás növelése

Az energia- és erőforrás hatékonyság növelése

Társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások kezelése és Jó Állam

A gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósítása

Partnerségi Megállapodás – Nemzeti Fejlesztési Prioritások
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2007-2013 2014-2020

Prioritás 16% 
gazdaságfejlesztésre

60% gazdaságfejlesztésre
40% humánerőforrás, infrastruktúra, 
környezetvédelem és energiahatékonyság

Intézmény Központosított (NFÜ) IH a szaktárcáknál

Támogatás Elsősorban pályáztatás
Pályázatok > visszatérítendő
támogatások

Régi és új fejlesztéspolitikai eszközök
Klasszikus pályázatok, illetve külföldi jó példák 
alapján: normatív támogatások, többfordulós 
pályázatok, global grant, programalapú
tárgyalásos alapú támogatás, visszatérítendő
támogatások (hitelprogramok, kockázati 
tőkealapok, garanciaalapok)

Forrásallokáció
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Mi várható általánosan az operatív programok végrehajtásában?

• Egyszerűsített eljárásrend a támogatási döntések meghozatalában

• Vissza nem térítendő támogatások, pénzügyi eszközök, az önerő

minimalizálása

• Koncentrált, integrált, illetve a területiség elvét figyelembe vevő

forrásfelhasználás kerül előtérbe

• Szerepet kapnak a megyék, megyei jogú városok

• A források felhasználása közelebb kerül a szakmai döntéshozatalhoz

Operatív Programok végrehajtása
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2014-2020: GINOP+TOP(+VEKOP)����4000 mrdFt
2007-2013: GOP �953 mrd Ft
2007-2013: GOP+ROP+KMOP�2877 mrd Ft

Jelentős forrásnövekedés a gazdaságfejlesztésben
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Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program

• elősegíti a KKV-k kapacitásbővítések technológiai fejlesztéseit, a hazai piacon 
történőmegerősödését, a külpiaci megjelenést, terjeszkedést

• a kitörési pontok: kulcsiparágak fejlesztése,
• a vállalkozások működéséhez szükséges infrastrukturális háttér további 
fejlesztése is /telephely-szolgáltatást és a piacra jutást segítő szolgáltatás fejlesztések

• a vállalatközi együttműködés, a helyi gazdasági kapcsolatok, a hálózatosodás
fejlődésének elősegítése 

• a vállalkozói bizalom a létrejöttének elősegítése
• a gazdasági hálózatok (klaszterek, beszállítói láncok) kiépülésének és fejlődésének 
támogatása
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Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

A TOP hozzájárulhat a KKV-k versenyképességének fejlesztéséhez (amennyiben a KKV-k 
például foglalkoztatást, munkaerő mobilitást célzó intézkedéseket valósítanak meg), de a 
GINOP-hoz hasonló közvetett KKV támogatás nem valósul meg.

Általánosan a következő gazdaságfejlesztési tartalom kerül a 
TOP-ba:
•gazdasági háttér, kiszolgáló infrastruktúra és kapcsolódó szolgáltatás fejlesztés
(Ipari Park, iparterület, üzleti inkubáció)
•térségi gazdaságfejlesztési intézmények támogatása (szolgáltatás, kkv tanácsadás helyi 
konstrukcióban)
•hálózati elemek, gazdasági együttműködések támogatása
•általános előkészítő, kísérleti jellegű fejlesztések
•területi alapon megvalósuló kisléptékű turisztikai célzatú fejlesztések
•intenzív helyi kapcsolatrendszert és helyismeretet igénylő támogatások
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3.

Az országos területi stratégia
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Területi kihívások és lehetőségek

• Területi egyenlőtlenségek továbbra is jelentősek és nem csökkennek

• Duális térszerkezet, Budapest dominanciája, 

• Térszerkezetünk, területhasználatunk és térszervezésünk nem támogatja a 
gazdasági fejlődést

• Az ország geopolitikai helyzete kedvező, közlekedési hálózatok 
csomópontja

• Budapest makroregionális szinten jelentős városunk

• A Balaton nemzetközi jelentőségű rekreációs térségünk

• Vidéki térségeink értékeik alapján felértékelődnek

• Leszakadt térségek újra az ország társadalmi-
gazdasági vérkeringésében 
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Külső és belső nagyvárosi gyűrűnk a decentralizáció

szolgálatában 
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Budapest Közép-Európa vonzó központja: 
A gazdasági régió csapágy modellje

Csapágyvárosok Budapest körül:
•Potenciális „MEGA” térség
•Elengedhetetlen a közlekedési kapcsolatok 
javítása a gyűrűn kívül és belül.
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Munkaerő-piaci vonzáskörzetek

Munkahelyek száma

Napi ingázók száma

A foglalkoztatás központjai és vonzáskörzeteik

Célok: foglalkoztatás növelése
Város-vidék kapcsolatok erősítése
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Leszakadt térségek újra az ország társadalmi-
gazdasági vérkeringésében 

Természeti erőforrásokra alapozott növekedés övezetei: víz, 
termőföld, ásványkincs, táji érték 
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Területi célok: fejlődési pólusok tengelyek és erősítendő
közlekedési kapcsolatok
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Harmonikus agglomeráció, fenntartható városi mobilitás
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Társadalmi-gazdasági  szempontból leszakadó települések

Jelmagyarázat

társadalmi-gazdasági szempontból  elmaradot t (2006) 
és egyben önhibáján kívül  hátrányos helyzetű település (2005)

Külso, belso perifériák

Leszakadt térségek újra az ország társadalmi-gazdasági 
vérkeringésében: perifériák reintegrálása 
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Leszakadt térségek újra az ország társadalmi-gazdasági 
vérkeringésében - perifériák reintegrálása 
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Vidéki térségek értékalapú megújítása 
Átfogó vidékpolitikai célkitűzések
•Város-vidék kapcsolatok a kölcsönös 
együttműködésre, előnyökre alapozva.
•Vidéki települések, falvak, tanyák 
fejlesztése, gazdasági létalapjuk 
megerősítése.
•Vidéki gazdaság, kiemelten az agrár- és 
élelmiszergazdaság helyi 
gazdaságfejlesztésbe illeszkedő
fejlesztése, erősítése, foglalkoztatási 
szerepének növelése, helyi 
gazdaságfejlesztése.
•A vidéki munkaerő, különösen az 
értelmiség megmaradásának és 
megtelepedésének támogatása.

Helyi 
termékfejlesztés

Gazdasági 
együttműködések

fejlesztése

Önkormányzat
gazdasági 

tevékenységei

Szociális gazdaság 
kiépítése, fejlesztése

Helyi 
vállalkozásfejlesztés, 
beruházás-ösztönzés

Pénzügyi jellegű
intézkedések

Helyi
(termékek) 

értékesítés, 
promóció

Szemlélet-
formálás

Helyi 
közösség-
fejlesztés

Helyi gazdaság

Helyi gazdaság
élénkítését
szolgáló

szakképzés
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Helyi-területi tervezési felkészülés
Megyék és városok

4.
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� Megye

� Nagyvárosok közvetlen térségükkel

� Város és térsége közösségi fejlesztések

� Egyes országos jelentőségű funkcionális térségek

Hazai területi programozási szintek 2014-20-ra
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• Előre meghatározott tárgykörű és forráskeretű fejlesztési csomagok 
• A decentralizált fejlesztési csomagok tematika- és forráskeretei a 

TOP-ban, VEKOP-ban
• Várhatóan integrált térségi beruházások (ITI) eszközével
• Végrehajtásában megyei jogú városok és a megyék szerepet kapnak

A megyei és nagyvárosi tervezés szerepe
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Megyei integrált fejlesztési programok a Területfejlesztési OP-ban

Lehetséges fejlesztési területek:

•Gazdasági fejlődést, foglalkoztatási növekedést megalapozó infrastruktúra 
fejlesztések

•Megyei szintű gazdaságfejlesztés a térség-specifikus kitörési pontok mentén

•A megyei fejlődés kulcsszereplőinek támogatása - helyi közösségek és 
versenyképes kkv szektor

•Innovációs készség, képesség és gazdaságfejlesztési kapacitásépítés

•Munkaerőpiaci és társadalmi befogadás

Programonként átlagosan 25 milliárd Ft előre tervezhető forrás!



34

Megyei jogú városok fejlesztéseinek tematikai keretei

A TOP – 22 MJV térségi ITI keretében támogatható fejlesztési 
csomagok lehetséges tartalma (indikatívan):

•Növekedés –gazdaságfejlesztés helyi feltételei

•KFI, energiahatékonyság

•Foglalkoztatás növelést célzó intézkedések – partnerség az oktatási 
intézményekkel, az emberek egészségi állapotát szolgáló városi 
fejlesztések (sportolás és aktív szabadidő közösségi infrastruktúrájának 
megteremtése: városi sportpark, kerékpárút, stb.)

•Demográfiai program – családbarát városok megteremtése
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Integrált területfejlesztési eszközök várható rendszere



Köszönöm a figyelmet!

Salamin Géza


