„Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a
2014-2020 közötti időszakra”
Azonosító szám: ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011
A Veszprém Megyei Önkormányzat sikeresen pályázott az Új Széchenyi Terv Államreform
Operatív Program ÁROP-1.2.11/A-2013-A kódszámú, Területfejlesztési tevékenység
támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balatoni
Fejlesztési Tanács számára című pályázati kiírására és 89 999 533 Ft összegű
támogatásban részesült „Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 20142020 közötti időszakra” című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 jelű projektjével.
2013. november 1-én megkezdődött a projektben vállalt tevékenységek megvalósítása,
amelyek tervezetten 2014. szeptember 30-ig tartanak.
A pályázat célja, hogy segítségével a megyei területfejlesztési koncepció folytatásaként
elkészülhessen a megyei területfejlesztési program és a kapcsolódó uniós
részdokumentumok.
A területfejlesztés rendszerének megújítása kapcsán a területfejlesztésről és a
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.) 2011. decemberi
módosításával és annak 2012. január 1-ei hatályba lépésével a jogalkotó a
területfejlesztési feladatokat területi szinten a regionális fejlesztési tanácsok (a
továbbiakban: RFT) megszüntetésével a megyei önkormányzatok hatáskörébe utalta, a
területfejlesztési hatáskör címzettjei a megyei önkormányzatok lettek.
Határozott célként fogalmaztuk meg
 a megyei szintű helyzetértékelő dokumentumok utómunkálata keretében a
megyei tervezési dokumentumokat megalapozó - regionális kitekintésű – megyei
fejlesztési
szükségletek
beazonosítását,
lehetséges
fejlesztési
irányok
meghatározását
a
megyében
működő
közigazgatási
szervezetekkel,
intézményekkel, gazdasági és civil szereplőkkel való együttműködés alapján;
 a megye hosszú távú fejlesztési céljait koncepcionális szinten rögzítő tervezési
dokumentum, a megyei területfejlesztési koncepció elkészítését;
 megyei szintű, középtávú stratégiák, programok elkészítését, összhangban a
hosszú távú koncepcióban leírtakkal;
 a 2014-2020 közötti uniós támogatási időszakra vonatkozó operatív programok
kialakításához részdokumentumok elkészítését, valamint az abban foglalt
projektcsomagok előkészítését és fejlesztését (amelyek segítik az integrált
fejlesztési elképzelések megalapozását is, pl. TOP-hoz kapcsolódó megyei
területfejlesztési részdokumentumok I-II. fázisa, a város és térsége
projektcsomagjainak tervezése (I-II. fázisa), a szabad vállalkozási zónák
fejlesztési magterületeinek meghatározása, ágazati OP-khoz kapcsolódó
pályázatok).
 a tervezési folyamat során a megyei önkormányzatra delegált koordinációs
feladatok ellátását:
. a TOP tervezésekor a megyei jogú városok és a városi térségek fejlesztési
elképzelések összehangolását a megyei fejlesztési elképzelésekkel (megyei
területfejlesztési részdokumentummal),
 az elkészült megyei területfejlesztési elképzeléseket összegző programhoz
illeszkedő, uniós forrásból támogatandó projektek generálását, összegyűjtését a
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kiemelt projektben elkészülő módszertan és végrehajtott szakmai iránymutatás
alapján.
Ezen célok csak úgy valósíthatók meg, ha a Tftv.-ben foglalt közfeladatok ellátása során
a megyei önkormányzat összehangolja a kormányzat, az önkormányzat és a gazdasági
szervezetek fejlesztési elképzeléseit, melynek keretében a tervezés és a végrehajtás
során gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről.
A
projekt
megvalósításának
folyamatáról
a
TERÜLETFEJLESZTÉS menüsor ad részletes felvilágosítást.

www.veszpremmegye.hu

Kedvezményezett neve és elérhetősége:
Veszprém Megyei Önkormányzat, 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
1139 Budapest, Váci út 83.
Center Point 2. irodaház fszt.
Levélcím: 1539 Budapest Pf. 684
Tel.: +36 40 200 617; info@magzrt.hu
www.magzrt.hu
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség:
www.nfu.hu
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával
valósul meg.
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