
2014-2020-as programozási időszak 

tervezési folyamatának bemutatása

Gyula, 2013.09.26.



Tartalom



A 2014-2020-as fejlesztési időszakra való
felkészülés

2011-2012 július előkészületi időszak
� EU új Területi Agendája (TA2020)

� 2014-2020-as Kohéziós politikai reform

� Nemzeti, ágazati, területi stratégiai dokumentumok megújítása

2012 júliusban megindult a 2014-2020-as fejlesztési időszak tervezési és 
felkészülési folyamata

� OTK felülvizsgálata - Új „MAGYAR FEJLESZTÉS” 2020 (OFTK)

� Megyei Területfejlesztési Koncepciók tervezése

� 2012/2013 - Kiemelt nemzeti fejlesztési programok, projektek azonosítása és 

előkészítésének megindítása

2013

Partnerségi Megállapodás és OP-k új generációjának tervezés

Egyeztetések a Bizottsággal (Partnerségi Megállapodás, OP-k) 



Főbb változások 2014-től

� Felülről vezéreltebb (Brüsszelből) tervezés, erőteljesebb 

tematikus fókuszokkal (11 célterület)

� Forrásallokációs determinációk (előírva mire mennyit kell 

költeni)

� Határozottabb számonkérés (előzetes és közbenső feltételek)

� 3 régiókategória (kevésbé fejlett, átmeneti, fejlett régió)

� Vidékfejlesztés, ETE és Mainstream programok együtt-tervezése

� Új térségi integrációs eszközök bevezetése:

� Integrált térségi beruházások (ITI) 

� Közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) – jelenlegi LEADER 

kiterjesztése



Főbb változások 2014-től

� A korábbi időszaknál (14+1) kevesebb számú és a rugalmas 
forrásfelhasználást biztosító integrált OP-k

� Régiók helyett/mellett nagyobb hangsúlyt kapnak a megyék és a 
városok, emellett kisebb térségi szinten a LEADER jellegűűűű akciók

� Tárcák és megyék tervezési koordinációs szerepet kapnak

� OP készítés koordinációja – NGM és érintett minisztériumok

� Koncentráltabb forrásfelhasználás - egyes részterületek hova 
tartozása, finanszírozása körül szakmai viták

� Erőőőős gazdaságfejlesztési fókusz – források 60%

� Források 40%-a humánerőforrás-fejlesztés, az infrastruktúra 
fejlesztés, a környezetvédelem és az energiahatékonyság. 



Partnerségi Megállapodás –
2014-2020-as nemzeti fejlesztési prioritások

� A Kormány 1114/2013. (III. 8.) Korm. Határozata a 2014–2020 közötti európai 

uniós fejlesztési források felhasználására vonatkozó Partnerségi Megállapodás 

célrendszeréről

� A Kormány a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források 

felhasználásáról kötendő Partnerségi Megállapodás első tervezetével 

egyetértve úgy dönt, hogy a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési 

források felhasználásának átfogó célja a fenntartható, magas hozzáadott 

értékű termelésre és a foglalkoztatás bővítésére épülő gazdasági növekedés, 

amely
1. a gazdasági szereplők versenyképességének javításán és nemzetközi teljesítményének megerősítésén,

2. a foglalkoztatás növelésén,

3. az energia- és erőforrás-hatékonyság javításán,

4. a társadalmi felzárkóztatáson és a népesedési kihívások kezelésén,

5. a gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósításán

mint nemzeti fejlesztési prioritásokon alapszik.



Partnerségi Megállapodás funkciója és műfaja

Funkciója:
� A fejlesztések stratégiai szintű összefoglalása: hogyan támogatják az EU 

Európa 2020 stratégiájának (EU2020) és az EU Kohéziós Politikájának 
céljait

� A több OP-t érintő fejlesztési témák megjelenítése, például: 

� forrásallokáció bemutatása az EU2020 mentén, tematikus 
célonként 

� területileg integrált fejlesztések rendszere 
� eredmények összesítése 

Műfaja és stílusa: 
� kötött tartalom sablonban 
� nem szokványos tervdokumentum (nincs célrendszer, fejezetek nem 

stratégiai logika szerint követik egymást) 



Partnerségi Megállapodás fő üzenetei
� Nemzeti prioritások (OFTK alapján) (van hazai célrendszer is) 

� Fókuszban a gazdaságfejlesztés 

� Források 60%-a Gazdaságfejlesztési és területfejlesztési OP-okban

� Uniós és hazai közös metszet, 5 kiemelt tematikus cél: 

(•K+F+I •KKV fejlesztés és versenyképesség • IKT •foglalkoztatás •alacsony széndioxid kibocsátású

gazdaság)

� Megújul a végrehajtás (szolgáltatás-orientált, egyszerűbb eljárások és 

intézményrendszer) 

� Szükség van területileg decentralizált, térségi alapon szerveződő fejlesztésekre: 

� megyék 

� nagyvárosok és térségeik

� helyi szint 

� Országos jelentőségű területi problémák/lehetőségek:

� kiemelt feladatok, ágazati OP-k gondozzák (pl. Balaton, LHH, Növekedési Zónák) 



Regionális forrás felhasználási elvek

� Kevésbé fejlett régiók (6) 

� A kevésbé fejlett régiók részesedése az összes SA forrásból 97%, 

az összes uniós támogatási forrásból (ERFA+ESZA+KA) 71%

� A pályázatok támogatásintenzitása: max. 70% (public: 100%)

� A felhasználható ERFA források 51%-a és ESZA források 61%-a 

kötött EU2020 célokra

� ESZA típusú projektek, programok minimális részesedése 20%

� Források összekapcsolhatók lesznek, integrált fejlesztési 

lehetőségek (ITI, CLLD)



Regionális forrás felhasználási elvek

� Fejlettebb, ún. versenyképességi régiók - Közép-

Magyarország

� Közép-Magyarország részesedése az összes SA forrásból 3%, az 

összes uniós támogatási forrásból (ERFA+ESZA+KA) 2,1%

� (mindezt kiegészíti ugyanekkora hazai társfinanszírozás)

� ESZA típusú projektek, programok minimális részesedése 45%

� Pályázatok támogatásintenzitása: max. 60% (public: 100%)

� A felhasználható források 80%-a kötött EU2020 célokra ERFA és 

ESZA támogatás esetében egyaránt



Operatív Programok tervezése 
Eddig megtett lépések – kormányhatározatban rögzítettek szerint:

1. A Kormány 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozata értelmében

• 2013. január 31-e az egyes OP-k prioritástengelyének definiálása

– 2013.02.06-i NFK ülésen a továbbdolgozás alapjaként elfogadta a kormány

2. A Kormány 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozata értelmében

• 2013. február 28-a az egyes OP-k 0.1 verziójának a koordinációért felelős szaktárcák általi 

elkészítése

– Megtörtént az 0.1 OP verziók elkészítése 

• NFK tárgyalás: 2013. május 15.

Eddig megtett további lépések:

– PM + OP Tárcaközi MCS ülések – legutóbbi 2013.04.30.

– EU Bizottsági tárgyalások – legutóbbi általános 2013.05.28-a, folyamatos informális egyeztetések 

– EU szakértői szintű egyeztetések – 2 heti rendszerességgel

– Folyamatos, szinte heti rendszerességű tárcaközi szakértői egyeztetések

– Megyei tájékoztató Fórumok

– Egyéb tájékoztató rendezvények



Operatív programok –
A Kormány 1322/2013. (VI. 12.) Korm. határozata

� a 2014-2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználására irányuló
programozási dokumentumok tervezésével kapcsolatos aktuális feladatokról

Operatív program megnevezése Forrás
Tervezésért 
első helyen 
felelős tárca

Irányító
hatóság 

elhelyezése

Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP) ERFA, ESZA NGM NGM

Integrált közlekedésfejlesztési OP (IKOP) KA, ERFA NFM NFM

Környezeti és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP) KA, ERFA NFM, VM NFM

Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) ESZA, ERFA EMMI EMMI

Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) ERFA, ESZA NGM NGM

Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) ERFA, ESZA NGM NGM

Végrehajtási Koordinációs OP (KOOP) KA ME ME

Vidékfejlesztési OP (VOP) EMVA VM VM

Magyar Halgazdálkodási OP (MAHOP) EHTA VM VM



Operatív programok struktúrája, 
valamint a nemzeti és az uniós célkitűzések kapcsolata



Intézményrendszer, eljárásrendek, partnerség
� Központi koordinációval működő decentralizált intézményrendszer:

• alapelv: hatékony központi koordináció mellett érvényesüljön az ágazati szakpolitikákért felelős tárcák 
elsődleges tervező és irányító szerepe

• az operatív programokat az ágazati minisztériumok tervezik, az NGM aktív koordinálása mellett

• a 2014-2020 közötti operatív programok irányító hatóságai az ágazati minisztériumokhoz kerülnek (a 2007-
2013 közötti NFÜ-s irányító hatóságok áthelyezésével)

• az NFÜ által ellátott központi koordinációs funkciók ellátásának szervezeti kereteiről későbbiekben születik 
döntés

� Eljárásrendek egyszerűsítése:
• kiemelt cél a 2014-2020 közötti EU-s források felhasználásához kapcsolódó eljárásrendek egyszerűsítése

• állami intézményi kedvezményezett esetében pályáztatás helyett egyszerűbb eljárások alkalmazása

• vissza nem térítendő támogatások mellett az ún.  pénzügyi eszközök is szerephez jutnak

� Partnerség:
• a Bizottság elvárása a széles körű, formális, transzparens és dokumentált társadalmi partnerség lefolytatása

• a 2014-2020-as tervezést megalapozó stratégiai dokumentumokról (pl. OFTK, Innovációs Stratégia) széles körű
társadalmi konzultáció folyt: erre lehet építeni

• a kifejezetten a 2014-2020-as tervdokumentumokhoz kapcsolódó informális konzultációk már folynak

• a formális konzultációs szakasz módjáról, időzítéséről szóló döntéseket a Miniszterelnökség készíti elő



Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program



A GINOP által lefedett területek

1. Foglalkoztatás növelése és munkahelyteremtés

• A munkanélküliek és inaktívak munkába állásának ösztönzése és támogatása.

• A munkaerő-piaci szolgáltatások hatékonyságának és minőségének javítása.

• A fiatalok tartós munkaerő-piaci integrációjának segítése.

• Hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása és a szociális gazdaság 
fejlesztése.

• Az egész életen át tartó tanulás ösztönzése és támogatása.

• A gazdaság igényeihez igazodó képzési intézményrendszer kialakítása.

• A vállalatok alkalmazkodóképességének javítása.

• Munkahelyek megtartása és új munkahelyek létrehozása.

• A vállalatok alkalmazkodóképességének javítása.



A GINOP által lefedett területek
2. Vállalkozások és a kiemelt növekedési potenciállal rendelkező

ágazatok és térségek versenyképességének fejlesztése

• Vállalkozói környezet és kultúra fejlesztése.

• Kiemelt ágazatokba, térségekbe és célcsoportokba tartozó vállalkozások növekedési 
potenciáljának javítása.

• Vállalkozások foglalkoztatásának ösztönzése.

• Kkv-k külső finanszírozáshoz való hozzáférésének elősegítése.

3. K+F+I tevékenységek ösztönzése és a tudásgazdaság erősítése

• A tudásáramlás erősítése.

• A tudásbázisok megerősítése.

• Kkv-k külső finanszírozáshoz való hozzáférésének elősegítése.



A GINOP által lefedett területek

4. Integrált infokommunikációs fejlesztések és az IKT szektor és gazdaság 
fejlesztése

• Versenyképes IKT szektor fejlesztése.

• Digitális gazdaság fejlődésének előmozdítása.

• Elektronikus közigazgatás és állami informatikai fejlesztések.

• Infokommunikációs ismeretek, készségek növelése.

• Szélessávú infrastruktúra és hálózatok fejlesztése.

• Kkv-k külső finanszírozáshoz való hozzáférésének elősegítése.

5. Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása, valamint 

a környezet megőrzése, védelme, és az erőforrás-hatékonyság elősegítése

• Vállalkozások megújuló energia felhasználását és energiahatékonyság-növelését célzó
fejlesztéseinek támogatása.

• Kkv-k külső finanszírozáshoz való hozzáférésének elősegítése.

• Kulturális és természeti örökségek védelme és hasznosítása.

• A Balaton turisztikai célú fejlesztése a kulturális és természeti örökségekre alapozva.



Az operatív program 
tervezett prioritástengelyei

1. Prioritás: Vállalkozások versenyképességének 
javítása és foglalkoztatásának ösztönzése

� 1. intézkedés: Támogató üzleti környezet fejlesztés

� 2. intézkedés: Kiemelt ágazatok innováció és versenyképesség 

orientált komplex gazdaságfejlesztési programjai

� 3. intézkedés: Kiemelt térségek gazdaságfejlesztési programjai

� 4. intézkedés: Kiemelt vállalkozói célcsoportok differenciált 

gazdaságfejlesztése

� 5. intézkedés: Vállalkozások foglalkoztatás orientált 

fejlesztései



2. Prioritás: Tudásgazdaság fejlesztése

� 1. intézkedés: Vállalati K+F+I tevékenység támogatása

� 2. intézkedés: Stratégiai K+F+I együttműködések és 

kezdeményezések

� 3. intézkedés: Kutatóintézeti kiválóság és nemzetközi 

együttműködések

Az operatív program 
tervezett prioritástengelyei



3. Prioritás: Infokommunikációs fejlesztések

� 1. intézkedés: Versenyképes IKT szektor fejlesztése
� 2. intézkedés: A digitális gazdaság fejlődésének előmozdítása
� 3. intézkedés: Elektronikus közszolgáltatások és kiemelt 

közszolgáltatások infokommunikációs fejlesztései
� 4. intézkedés: Infokommunikációs ismeretek és készségek 

fejlesztése
� 5. intézkedés: A szélessávú infrastruktúra és hálózatok 

fejlesztése 

Az operatív program 
tervezett prioritástengelyei



4. Prioritás: Természeti és kulturális erőforrások megőrzése, 
az örökségi helyszínek hasznosításán és az 
energiahatékonyság növelésén keresztül

� 1. intézkedés: Kulturális és természeti örökségek turisztikai 
hasznosítása

� 2. intézkedés: A Balaton adottságainak turisztikai célú
hasznosítása

� 3. intézkedés - Vállalkozások megújuló energia 
felhasználását és energiahatékonyság-növelését célzó
fejlesztéseinek támogatása

� 4. intézkedés - Vállalkozások erőforrás hatékonyság-
növelését célzó fejlesztéseinek támogatása

Az operatív program 
tervezett prioritástengelyei



5. Prioritás: Foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati 
alkalmazkodóképesség fejlesztése (Foglalkoztatás 

ösztönzés és az üzleti környezet fejlesztése)

� 1. intézkedés: Munkaerő-piaci belépés segítése
� 2. intézkedés: Fiatalok (15-24 évesek) munkaerő-piaci 

integrációja
� 3. intézkedés: Szociális gazdaság és non-profit foglalkoztatási 

programok támogatása
� 4. intézkedés: Egész életen át tartó tanulás ösztönzése a szak-

és felnőttképzés támogatásával és fejlesztésével
� 5. intézkedés: Munkaerő-piaci alkalmazkodóképesség

fejlesztése

Az operatív program 
tervezett prioritástengelyei



6. Prioritás: Pénzügyi eszközök és szolgáltatások 
fejlesztése

� 1. intézkedés: Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javítása

� 2. intézkedés: Támogatásközvetítésben részt vevő pénzügyi közvetítők 

fejlesztése

� 3. intézkedés: Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javítása K+F+I 

projekteknél

� 4. intézkedés: Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javítása energetikai 

projekteknél

� 5. intézkedés: Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javítása az IKT 

érintettségű projekteknél

Az operatív program 
tervezett prioritástengelyei



Versenyképes Közép-Magyarország Operatív 
Program



A közép-magyarországi régió és a 
VEKOP speciális helyzete

A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete:

�Párhuzamosan  kell foglalkozni az ország legfejlettebb területének kihívásaival és megoldást találni egy, a kevésbé

fejlett régiók problémáival szembenéző terület nehézségeire

�Egyetlen „fejlettebb” régióként nemcsak területi szempontok jelennek meg, hanem az egyes ágazatok fejlesztési 

szükségleteit is kezelni kell

Változások a 2007-2013-as időszakhoz képest:

�Csökkenő források: 2007-2013 között kb. 490 Mrd Ft, 2014-2020 között várhatóan csak kb. 260 Mrd Ft

�Szigorúbb forrásallokációs determinációk:

• 1-4. célkitűzésekre az ERFA források min. 80%-át, ezen belül a 4. célkitűzésre min. az ERFA források 20%-át

• 8-11. célkitűzésekre az ESZA források min. 80%-át, ezen belül a 9. célkitűzésre az ESZA források min. 20%-át

• 8-10. célkitűzésekre: a Strukturális Alapok (ERFA, ESZA) forrásainak min. 45-50%-át

� Alacsonyabb társfinanszírozási arány (85% helyett 50%)

� Termelő beruházásokra vonatkozó kedvezőtlenebb előírások: RAG tervezete értelmében a KMR területén 

nagyvállalatok beruházásai nem támogathatók, a KKV-k max. 10-20% támogatás intenzitásban részesülhetnek

Kompenzációs lehetőségek:

�Rugalmassági szabály (a KMR területét érintő országos jelentőségű fejlesztések az ágazati OP-k forrásai terhére)

�Régiókategóriák közötti 3%-os átcsoportosítás (költségvetési terhelése miatt jelenleg nem kerül alkalmazásra)

�RAG alapján kijelölhetőek azon területek, ahol magasabb KKV támogatási arányt lehet elérni (a szomszédos régiók 

fejlettségétől, támogatási intenzitásától függően).



A VEKOP által lefedett területek

1. A regionális gazdasági teljesítmény fenntartható módon történő növelése 
(tudás-gazdaság, kreativitás, innováció)

• Vállalkozói környezet és kultúra fejlesztése.
• Kiemelt célcsoportokba tartozó vállalkozások növekedési potenciáljának javítása.
• Vállalkozások foglalkoztatásának ösztönzése.
• Innovatív, kreatív és minőségi szolgáltatás-, vonzerő- és termékfejlesztés, valamint a 

turisztikai intézményrendszer megerősítése.
• A tudásfelhasználás segítése.
• A tudásáramlás erősítése.
• A tudásbázisok megerősítése.
• Vállalkozások külső finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása.



A VEKOP által lefedett területek

2.   A közösségi infrastruktúra fejlesztése

•A Közép-magyarországi régió településeinek társadalmi-gazdasági és infrastrukturális 
megújulása.
•A térségi erőforrások jobb kihasználása a helyi gazdaság és közösségek dinamizálása 
révén.
•A települési környezet fejlesztése.
•A foglalkoztatás növelése a közszolgáltatások családbarát fejlesztésével.
•Önkormányzati közszolgáltatást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése.
•Önkormányzati tulajdonú lakóépületek energiahatékonysági célú fejlesztései.
•Környezetbarát közlekedésfejlesztés a régió versenyképességének javítása érdekében.
•Oktatási - nevelési szolgáltatások fejlesztése az intézményi háttér korszerűsítésével.



A VEKOP által lefedett területek

3.   A foglalkoztathatóságot segítő társadalmi környezet fejlesztése

•A munkanélküliek és inaktívak munkába állásának ösztönzése és támogatása.
•A fiatalok tartós munkaerő-piaci integrációjának segítése.
•Az egész életen át tartó tanulás ösztönzése.
•A vállalatok alkalmazkodóképességének javítása.
•Szociális intézményi háló fejlesztése.
•A befogadó társadalom erősítése.
•Humán segítő szervezetek fejlesztése, képzésük támogatása.
•A gazdaság igényeihez igazodó oktatási és képzési rendszer támogatása, a 
közoktatás, köznevelés fejlesztése.



1. Vállalkozások versenyképességének javítása, a 
foglalkoztatás ösztönzése és a tudásgazdaság fejlesztése

Az operatív program 
tervezett prioritástengelyei

• 1. intézkedés: Támogató üzleti környezet fejlesztése
• 2. intézkedés: Kiemelt vállalkozói célcsoportok differenciált 

gazdaságfejlesztése
• 3. intézkedés: Vállalkozások foglalkoztatás orientált fejlesztései
• 4. intézkedés: Természeti és kulturális örökségi vonzerők, termékek, 

valamint az egészséggazdaság-hoz és a kreatív gazdasághoz kapcsolódó
szolgáltatások fenntartható, innovatív fejlesztése 

• 5. intézkedés: Vállalati K+F+I tevékenység támogatása
• 6. intézkedés: Stratégiai K+F+I együttműködések és kezdeményezések
• 7. intézkedés: Kutatóintézeti és nemzetközi kiválóság: Kutatóintézeti 

kiválósági központok



2. Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése

Az operatív program 
tervezett prioritástengelyei

• 1. intézkedés: Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javítása
• 2. intézkedés: Támogatásközvetítésben részt vevő pénzügyi 

közvetítők fejlesztése
• 3. intézkedés: Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javítása K+F+I 

projekteknél
• 4. intézkedés: Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javítása 

energetikai projekteknél
• 5. intézkedés: Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javítása az 

IKT érintettségű projekteknél



3. KMR településeinek társadalmi-gazdasági és 
infrastrukturális fejlesztése

Az operatív program 
tervezett prioritástengelyei

• 1. intézkedés: Integrált településfejlesztési akciók a Közép-
magyarországi régióban

• 2. intézkedés: Szociális városrehabilitáció

• 3. intézkedés: „Elsőként lakhatás” program

• 4. intézkedés: Közösségi bérházprogram kialakítása



4. Térségi integrált közösségvezérelt fejlesztési 
programok – CLLD

Az operatív program 
tervezett prioritástengelyei

• 1. intézkedés: Közösségvezérelt helyi gazdasági és civil 
fejlesztések, programok, rendezvények, akciók

• 2. intézkedés: Helyi integrált településfejlesztés és környezeti 
minőség javítása - vonzerő, közösségi közlekedés és kisváros-
térségi és települési- és kerékpárutak fejlesztése, közösségi 
terek és a szabadidő-gazdaság helyi fejlesztése:

• 3. intézkedés: Munkába állást és a családokat segítő szociális 
intézmény- és hálózatfejlesztés



5. Közszolgáltatások infrastrukturális hátterének energia-

hatékonysági célú fejlesztései illetve a szolgáltatások 
minőségének javítása

Az operatív program 
tervezett prioritástengelyei

• 1. intézkedés: Gyermekek napközbeni ellátását nyújtó intézmények (bölcsődék, 
családi napközik) infrastrukturális hátterének energiahatékonysági célú fejlesztései 
illetve a szolgáltatások minőségének javítása

• 2. intézkedés: Szociális szolgáltatást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése
• 3. intézkedés: Egészségügyi ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése  
• 4. Intézkedés: Helyi önkormányzat kötelező feladatait ellátó intézményrendszer 

infrastrukturális fejlesztései
• 5. intézkedés: Energia és környezeti hatékonysági beruházások és megújuló energia 

alkalmazásának elősegítése
• 6. Intézkedés: Közlekedési infrastruktúra energiahatékonysági célú fejlesztései
• 7 intézkedés:  Az alap- és középfokú oktatást nyújtó intézmények valamint az óvodai 

ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése



6. Társadalmi Befogadást Szolgáló Programok

Az operatív program 
tervezett prioritástengelyei

• 1. intézkedés: Szociális intézményi háló tartalom- és 
kompetenciafejlesztése

• 2. intézkedés: Kiemelt társadalmi befogadás és szociális 
foglalkoztatási programok

• 3. intézkedés: Egészségügyi ellátórendszer szolgáltatás- és 
kompetenciafejlesztése

• 4. intézkedés: Oktatási és köznevelési tartalomfejlesztési 
programok



7. Foglalkoztathatóságot Szolgáló Programok

Az operatív program 
tervezett prioritástengelyei

• 1. intézkedés: A munkaerő-piaci belépés segítése

• 2. intézkedés: Fiatalok munkaerő-piaci integrációja

• 3. intézkedés: Egész életen át tartó tanulás ösztönzése a szak-
és felnőttképzés fejlesztésével

• 4. intézkedés: A munkaerő-piaci rugalmasság és 
alkalmazkodóképesség fejlesztése



Nyitott kérdések,
megoldandó feladatok

Az OP fejlesztési fókuszainak pontos kialakításához szükséges:

�Az egyes területi szereplők (Budapest, Pest megye és a várostérségek) 

fejlesztési igényeinek meghatározása és figyelembe vétele

�Az egyes ágazatok (ágazati OP-k) KMR-t érintő beavatkozásainak, finanszírozási 

lehetőségeinek meghatározása:

• a Kohéziós Alap forrásai terhére (IKOP, KEHOP)

• a Strukturális Alapok forrásai terhére a rugalmassági szabály alapján (a 

KMR-t érintő országos jelentőségű fejlesztések esetében)

�A KMR-re vonatkozó fejlesztési kötelezettségek, determinációk (pl. Kormány 

kiemelt jelentőségű beruházásainak) feltérképezése, priorizálása és finanszírozási 

lehetőségeinek vizsgálata



Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Levelezési cím: 1051 Budapest, József nádor tér 2–4.

Cím: 1054 Budapest, Kálmán Imre utca 2. 
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