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Összefoglalás, tervezési háttér 

 

A megyei területfejlesztési program operatív fejezete a megye területfejlesztési koncepciójára, 

valamint a területfejlesztési program stratégiai kötetére alapozva lett kidolgozva. 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. 

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 munka során arra törekedtünk, hogy a nemzeti fejlesztési fókuszoknak megfelelően a 

tervezési munka eredményeként elősegítsük a területi és helyi gazdaságfejlesztést és a 

foglalkoztatást, valamint ezekhez a célkitűzésekhez kapcsolódó társadalmi és infrastrukturális 

fejlesztéseket. 

 

A 1298/2014. (V. 5.) Kormány határozatban megjelentek alapján Veszprém megye 

gazdaságfejlesztési programjára 21 555 millió Ft áll rendelkezésre, mely érinti Veszprém 

megye 10 járását. 

Ezen felül a Város és térsége (járási) részprogram keretében Veszprém megye 10 járása az 

alábbi forrásnagyságokkal tervezhet:  

Ajkai    2 198,2 millió Ft 

Balatonalmádi  1 551,8 millió Ft 

Balatonfüredi   1 541,7 millió Ft 

Devecseri   1 132,0 millió Ft 

Pápai    3 069,5 millió Ft 

Sümegi   1 151,5 Mrd Ft 

Tapolcai   2 001,5 millió Ft 

Várpalotai   2 123,2 millió Ft 

Veszprémi   946,0 millió Ft 

Zirci    1 333,2 millió Ft 

A Veszprém Megyei Jogú Város 10 875,4 millió Ft keretösszegre tervezve készíti el 

fejlesztési programját. 

 

A járások vonatkozásában (korábban kistérségek) tervezési folyamatot nehezítette, hogy nem 

voltak olyan szerelői körök (mint korábban a kistérségi munkaszervezetek), amelyek a 

jelentkező nagyszámú, kimondottan önkormányzati igényre fókuszáló projektötleteket 

rendszerezné, azokat valamilyen struktúrába rendezte volna. Nem álltak rendelkezésre a járási 

(korábban kistérségi) szinten fejlesztési koncepciók. A folyamatosan változó, tartalmában 

átalakuló Területi- és Településfejlesztési OP-hoz kellett folyamatosan igazítani a járások 

fejlesztési elképzeléseit, azok rendszerét, illetve az onnan kiszűrt projekteket, javasoltuk a 
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különféle OP-hoz kötni. Nehezítette a tervezést az is, hogy még nem állt rendelkezésre a 

tervezés során, egy autentikus, kormányzat által elfogadott OP prioritásrendszer.  

 

A megyei OP igyekezett rendszerezni a megye fejlesztési irányaihoz kapcsolódó 

projektötleteket, elképzeléseket ezek között valamiféle együttműködés relációkat keresve, 

megteremtve egy olyan környezetet, amelyben a területfejlesztés szereplői majd 

továbbgondolhatják a projektötleteiket. A végrehajtás intézményrendszere (pályázat, 

végrehajtó szervezet, stb.) sem kidolgozott kormányzati szinten, ezért az OP egyes 

fejezeteinek kidolgozottsága nem teljeskörű. 

 

Jelen dokumentum Veszprém megye 2014-20-as időszakra szóló területfejlesztési 

programjának operatív program része, mely a megye területfejlesztési koncepciója, illetve az 

annak figyelembe vételével elkészült területfejlesztési stratégiai program dokumentumok 

alapján került összeállításra. A tervezés módszertanilag egyrészt a 218/2009. (X. 6.) számú, a 

területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi 

követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és 

közzétételük részletes szabályairól szóló Kormányrendelet, másrészt a Nemzetgazdasági 

Tervezési Hivatal által kiadott 2014. május 13. „Útmutató és tervezési sablon a megyei 

területfejlesztési program elkészítéséhez” és TOP 5.0 c. dokumentum alapján készült. 

 

A Veszprém Megyei Önkormányzat elkészítette Veszprém Megye Területfejlesztési 

Koncepcióját. A hatályos jogszabályok a megyei jogú város támogatását is szükségessé teszik 

a megyei koncepció elfogadásához, ezért a Veszprém megyei Közgyűlés és Veszprém 

Megyei Jogú Város Közgyűlése együttes ülésen tárgyalta és fogadta el a megyei 

területfejlesztési koncepciót. A Veszprém Megyei Közgyűlés 62/2013 (XII.19.) számú 

határozatával a Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepciót elfogadta. Veszprém Megyei 

Jogú Város Közgyűlése 383/2013 (XII.19.) számú határozatával egyetértett a Veszprém 

Megyei Területfejlesztési Koncepcióval. 

 

Az elfogadott területfejlesztési koncepció tartalmazza a megye jövőképét:  

VESZPRÉM MEGYE VONZÓ, ÉLHETŐ ÉS VERSENYKÉPES TÉRSÉG 

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 helyzetet három átfogó cél szolgálja:  

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

gazdaságfejlesztés. 

2. A lakosság életminősége javítása, „jól léte” biztosítása, a társadalom fejlesztése. 
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3. A térszerkezet tudatos alakítása, versenyképességet segítő szerkezetfejlesztés, a 

várostérségek összehangolt fejlesztése. 

 

 

1. Támogatás segítségével megvalósítandó programok 

 

A támogatásokkal megvalósuló programok megvalósíthatósági tanulmányterv alapján az 

integrált települési és térségi tervekre épülnek, a megye, a megyei jogú városok, valamint a 

járások fejlesztési szükségletei és elképzelései alapján. 

 

1.1. Európai Uniós támogatással megvalósuló programok  
 

Az Európai Unió támogatási rendszerek alapján, a 2014-20-as tervezési kereteket figyelembe 

véve, három nagy témakörre lehet csoportosítani a fejlesztéseket, melyhez a területi szintű 

programok illeszthetők: 

1. TOP támogatással megvalósuló programok, projektek (uniós 

részdokumentumok) 

 Megyei Gazdaságfejlesztési Részprogram 

o Térségi integrált gazdaságfejlesztési fókuszú "vezér" 

projektcsomag(ok) és projektek  

o Tematikus megyei gazdaságfejlesztési projektcsomagok  

 Veszprém Megyei Jogú Város tervezett gazdaságfejlesztési 

programja 

 Térségi fejlesztési részdokumentum, mely járási fejlesztési 

részprogramokból/projektcsomagokból áll (10 darab)  

2. Ágazati OP-ból megvalósítható programok – az OP keretében 

meghatározott fejlesztési elképzelése részeként megjelölt. 

3. Egyéb programok  

 

1.1.1. TOP támogatással megvalósuló programok, projektek (uniós 
részdokumentumok) 

 

A már említett 1298/2014. (V. 5.) Kormány határozatban megjelentek alapján Veszprém 

megye gazdaságfejlesztési részprogramjára 21 555 millió Ft áll rendelkezésre. Veszprémnek, 

mint megyei jogú város 10 875,4 millió Ft keretösszegre tervezhet, és a 10 járási részprogram 

16 048,60 millió Ft összeget fedhet le. 

Ajkai    2 198,2 millió Ft 

Balatonalmádi  1 551,8 millió Ft 

Balatonfüredi   1 541,7 millió Ft 

Devecseri   1 132,0 millió Ft 
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Pápai    3 069,5 millió Ft 

Sümegi   1 151,5 millió Ft 

Tapolcai   2 001,5 millió Ft 

Várpalotai   2 123,2 millió Ft 

Veszprémi   946,0 millió Ft 

Zirci    1 333,2 millió Ft 

 

TOP támogatással megvalósuló programok, projektek (uniós részdokumentumok): 

 Megyei Gazdaságfejlesztési Részprogram (1 db) 

o Térségi integrált gazdaságfejlesztési fókuszú "vezér" projektcsomag(ok) és 

projektek 

 a térség számára legfontosabb gazdaságfejlesztési fókuszú 

projekt(ek)  

 térségi: járás vagy több járásra kiterjedő megyén belüli térség 

 gazdasagfejlesztesi: alapvetően TOP1, TOP6, esetleg TOP3 

prioritáshoz kapcsolódva 

 integrált projektek 

o Tematikus megyei gazdaságfejlesztési projektcsomagok 

Megye számára fontos megvalósítandó feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési 

elképzelések. 

 Jellemzően TOP1 és TOP6 prioritástengelyekhez illeszkedő 

projektek  

 olyan gazdaságfejlesztési fókuszú projektek, amelyek 

• megvalósításához megyei szintű tartalmi koordináció 

szükséges valamint 

• a kevésbé releváns megyei gazdaságfejlesztési projektek 

 Veszprém Megyei Jogú Város tervezett gazdaságfejlesztési programja 

 Az ITS-ben kialakított akcióterületek mentén javasolt 

projektcsomagok kialakítása, 

 Egyes projektcsomag gazdaságfejlesztési fókuszú projektre 

alapozottként javasolt kidolgozni, 

 TOP többi prioritásából más projektek kapcsolódhatnak. Ha a 

projektek nem feltétlen integrálhatók bele egy akcióterületbe 

(pl. város egészére kiható projektek), akkor azokat tematikus 

projektcsomagokba szükséges rendezni. 

 Térségi fejlesztési részdokumentum, mely járási fejlesztési 

részprogramokból/projektcsomagokból áll (10 darab) 

 A TOP 2, 3, 4. prioritástengelyekhez illeszkedő projektek  

 nincs szükség térségi integrációra, tehát többféle tématerülethez 

tartozó projektek együttes megjelenítésére 

 pl. pontszerű humán közszolgáltatásokhoz kapcsolódó vagy 

egyéb infrastruktúra fejlesztések 

 



Veszprém Megye Területfejlesztési Programja - Operatív Program 

8 
2014. szeptember 

Többfordulós projektgyűjtés során összeállt listák alapján a megyei önkormányzat - tervezési 

hatáskörébe tartozó esetekben – a járási partnerekkel közösen igyekezett projektcsomagokba 

rendezni. Specifikus projektgyűjtés folyamatosan zajlik a megyében. A Nemzetgazdasági 

Tervezési Hivatal (NTH) elvárása volt, hogy a táblázatokban legalább kétszeres túltervezés 

történjen.  

A Kormány 2018/2013. (XII.29.) Korm. határozata szerint az integrált területi beruházás 

(ITB) eszközt a határozat 3. b) pontja szerint a megyei jogú városok esetében fenntartható 

városfejlesztési céllal, 3. c) pontja szerint a megyék esetében gazdaságfejlesztési céllal a 

megye teljes területére kell alkalmazni.  

Azt, hogy a megyei jogú város és a megye többi települése milyen arányban részesedik a 

megyei gazdaságfejlesztési forrásokból, a megyei ITB tervezésének szintjén a megyei 

önkormányzat a megyei jogú város önkormányzatával egyeztetve fogja meghatározni. 

 

1.1.2. Ágazati OP-ból megvalósítható programok  

 

- Gazdaságfejlesztési és Innováció Operatív Program  (GINOP) 

- Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) 

- Környezet és Energetikaihatékonysági Operatív Program (KEHOP) 

- Integrált Közlekedésfejlesztés Operatív Program (IKOP) 

- Vidékfejlesztési Program (VP) 

- Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) 

- Rászoruló Személyeket támogató Operatív Program (RSZTOP) 

- Közigazgatási – és Közszolgáltatási-fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) 

- Az operatív programok tartalma még nem végleges. Változhatnak az OP-k prioritásai és 

intézkedései, továbbá az egyes ágazati OP-k és a TOP közötti lehatárolás. 

 

Ágazati programok közül az alábbi fejlesztési prioritások és intézkedések ismertek, 

melyek jelenleg is egyeztetési stádiumban vannak: 

Rászoruló Személyeket támogató Operatív Program (RSZTOP) 

Szegény családban élő gyermekek 

1) a szegény családban élő gyermekek: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 

gyermekek (kiemelten a 0-3 éves korosztály tagjai) és családjukon belül a várandós anyák 

Közterületen élő személyek 

2) a közterületen élő személyek: az utcai szociális szolgálat nyilvántartásában szereplő utcán 

élő, vagy éjjeli menedékhelyen alvó személyek;  

Rendkívül alacsony jövedelmű személyek 

3) rendkívül alacsony jövedelmű személyek: legfeljebb a mindenkori nyugdíjminimum 

130%-ának megfelelő havi jövedelemmel rendelkező rokkantsági vagy nyugellátásban 

részesülő személyek, továbbá rokkantsági vagy időskorúak járadékában részesülők.  
 

Közigazgatás – és közszolgáltatás Fejlesztés OP (KÖFOP) 
 

1.1. egyedi célkitűzés: Ügyfélközpontú közigazgatás  
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1.1.1. Intézkedés: Szervezet-és szolgáltatásfejlesztés  

1.2.1. Intézkedés: Elektronikus ügyintézés kibővítése  

1.2. egyedi célkitűzés: Kompetens közigazgatási állomány  

1.2.1. Intézkedés: A közigazgatási kompetenciaközpont fejlesztése  

1.2.2. Intézkedés: A közigazgatásban dolgozók kompetenciafejlesztése.  
 

2. A szolgáltató közigazgatás infrastruktúra feltételeinek fejlesztése  

2.1. A korszerű IKT megoldások a közigazgatásban  
 

3. A közszolgáltatási innováció erősítése  

3.1. Közösségi fenntartású humán közszolgáltatást végző intézmények szervezési és humán 

erőforrás feltételeinek fejlesztése  

3.2. Közösségi fenntartású intézmények kompetencia és kapacitásfejlesztése  
 

4. A közszolgáltatási innováció erősítéséhez szükséges infrastruktúra feltételek fejlesztése  

4.1. Közösségi fenntartású humán közszolgáltatást végző intézmények szolgáltatási célú 

épületeinek korszerűsítése  

4.2. A közösségi fenntartású kiemelt közszolgáltatást végző intézmények IKT és oktatási 

infrastruktúrájának korszerűsítése  
 

Környezeti és energiahatékonysági OP (KEHOP) 
 

1. Klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás 

1.1. Vízgazdálkodással és az éghajlatváltozás hatásaival kapcsolatos adat- és tudásbázisok 

fejlesztése  

1.2. Hatékony alkalmazkodás társadalmi feltételeinek elősegítése  

1.3. Vízkészletekkel történő fenntartható gazdálkodáshoz szükséges feltételek javítása 

1.4. A vizek okozta kártételekkel szembeni ellenálló-képesség fejlesztése 

1.5. Dombvidéki vízgazdálkodás fejlesztése, tározók építése 

1.6 A személy- és vagyonbiztonság növelése céljából a katasztrófavédelmi beavatkozások 

hatékonyságának fokozása 
 

2. Települési vízellátás, szennyvízelvezetés-, és tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése 

2.1. Ivóvízminőség-javítás ivóvíz-kezelési technológiák fejlesztésével, más vízbázisra 

áttéréssel, térségi rendszerek kialakításával, rekonstrukcióval, illetve ezek kombinációjával  

2.2. Szennyvízelvezetéssel és kezeléssel kapcsolatos fejlesztések  

2.3. Szennyvíziszap optimális hasznosítása érdekében szükséges beruházások, fejlesztések 

energiahatékonysági elemekkel  
 

3. Hulladékgazdálkodással, és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések 

3.1. Az elkülönített gyűjtési és szállítási rendszerek fejlesztése  

3.2. Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a települési 

hulladék vonatkozásában  

3.3. Országos Környezeti Kármentesítési Program  
 

4. Természetvédelmi- és élővilágvédelmi fejlesztések 

4.1. A fajok és élőhelyek természetvédelmi helyzetének javítását célzó közvetlen élőhely-

fejlesztési és fajmegőrzési beavatkozások  
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4.2. A természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek javítása  

4.3. A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, 

valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű 

megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok  
 

5. Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása 

5.1. Hálózatra termelő, nem épülethez kötött megújuló energiaforrás alapú zöldáram-termelés 

elősegítése 

5.2. Épületek energiahatékonysági korszerűsítése megújuló energiaforrások alkalmazásának 

kombinálásával 

5.3. Távhő és hőellátó rendszerek energetikai fejlesztése, illetve megújuló alapra helyezése  

5.4. Szemléletformálási programok 

5.5. Intelligens hálózati rendszerek támogatása a villamosenergia-rendszer rugalmasságnak 

biztosítására  
 

Gazdaságfejlesztési és innovációs OP (GINOP) 
 

1. Kkv-k  

1.1. Vállalkozói kultúra terjesztése 

1.2. Modern üzleti infrastruktúra megteremtése 

1.3. Kapacitásbővítés támogatása 

1.4. Vállalkozások hálózatosodásának és piacra jutásának elősegítése  

1.5. Nemzeti turisztikai marketing és keresletösztönző program 
 

2. K+I  

2.1. Vállalati K+I tevékenységek intenzitásának ösztönzése 

2.2. Stratégiai K+I együttműködések és kezdeményezések támogatása 

2.3. K+I infrastruktúra és kapacitás megerősítése a nemzetközi kiválóság érdekében  
 

3. Infokommunikációs fejlesztések (IKT) 

3.1. Versenyképes IKT szektor fejlesztése 

3.2. Digitális gazdaság fejlődésének előmozdítása  

3.3. Digitális felzárkózás (e-inclusion) és közösségi hozzáférés erősítése  

3.4. Újgenerációs szélessávú hálózatok és hozzáférés fejlesztése  
 

4. Energia 

4.1. Energiahatékonyság- és megújuló energia használatának elősegítése  
 

5. Foglalkoztatás és képzés 

5.1. Álláskeresők és inaktívak foglalkoztathatóságának javítása 

5.2. Ifjúsági Garancia  

5.3. Alkalmazkodóképesség fejlesztése  

5.4. Egész életen át tartó tanulás lehetőségéhez való hozzáférés javítása 

5.5. Szakképzés és felnőttképzés fejlesztése 
 

6. Turizmus 

6.1. Természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, elősegítése és fejlesztése 
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Emberi Erőforrás Fejlesztés OP (EFOP) 
 

1. Együttműködő társadalom  

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

előmozdítása, valamint a foglalkoztathatóság javítása érdekében  

1.1 A halmozottan hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci eszközökben való 

részvételének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése  

1.2 A család társadalmi szerepének megerősítése, továbbá a gyermekek és fiatalok 

képességeinek kibontakoztatása  

1.3 Aktív közösségi szerepvállalás és önkéntesség fejlesztése  

1.4 Társadalmi együttélés erősítése  
 

1.B A marginalizálódott közösségek – például a romák – társadalmi-gazdasági integrációja 

1.5 Gyermekeket sújtó nélkülözés felszámolását célzó programok és szolgáltatások fejlesztése 

1.6 Területi hátrányok felszámolását szolgáló komplex programok emberi erőforrást  

célzó beavatkozásai 

1.7 Mélyszegénységben élők, romák felzárkózásának, periférikus élethelyzetek  

felszámolásának segítése  

1.8 Az egymást erősítő, elmaradottságot konzerváló területi folyamatok megtörése  
 

1.C A megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés 

biztosítása, beleértve az egészségügyi szolgáltatásokat és a közérdekű szociális 

szolgáltatásokat 

1.9 Népegészségügyi mozgósítás, az egészségtudatosságot erősítő programok és  

szolgáltatások fejlesztése 

1.10 A minőségi feladatellátást támogató eszközök és alkalmazások fejlesztése, illetve a  

korai intervenció megerősítése 

1.11 Az intézményekben, szolgáltatások területén dolgozó humán erőforrás fejlesztése, 

életpályájának javítása, képzési rendszerek fejlesztése, dolgozói mobilitás  
 

1.D. A foglalkoztatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében a társadalmi vállalkozói 

szellem, a társadalmi vállalkozásokba történő szakmai integráció és a szociális és szolidáris 

gazdaság előmozdítása 

1.12 Hátrányenyhítés a társadalmi integrációt szolgáló társadalmi gazdaság eszközeivel  
 

2. Infrastrukturális beruházások a társadalmi együttműködés erősítése érdekében 

2. A. 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 

2.1 A rászoruló gyermekek életesélyeinek növelése  

2.2 A társadalmi együttműködést szolgáló intézmények és szolgáltatások fejlesztése, 

bentlakásos intézmények kiváltása, új kapacitások létesítése  
 

2.B A városi és vidéki területeken élő, rászoruló közösségek fizikai rehabilitációjának, 

valamint gazdasági és társadalmi fellendülésének támogatása 
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2.3 Területi hátrányok felszámolása komplex programokkal 

2.4 Mélyszegénységben élők, romák felzárkózását és a periférikus élethelyzetek 

megszüntetését segítő infrastrukturális beruházások  
 

3. Gyarapodó tudástőke  

3.A A korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a korai 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 

3.1 A minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása, korai  

iskolaelhagyás csökkentése  

3.2 A neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása a nem formális és informális  

tanulási formákon keresztül 
 

3.B A felsőfokú vagy annak megfelelő szintű oktatás minőségének, hatékonyságának és 

hozzáférhetőségének javítása az oktatásban való részvétel növelése érdekében, különösen a 

hátrányos helyzetű csoportok számára.  

3.3 A felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányának növelése a felsőoktatás 

szerkezetalakítása és minőségi színvonalának emelése révén 

3.4 Intelligens szakosodás növelése a felfedező kutatásokban  
 

3.C. Az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való hozzáférés ösztönzése, a 

munkavállalók készségeinek naprakésszé tétele, továbbá az oktatási és képzési rendszereknek 

a munkaerő-piaci igényekhez való igazítása  

3.5. Az emberi erőforrás fejlesztése az egész életen át tartó tanulás eszközeivel  
 

4. Az oktatásba, a készségekkel kapcsolatos képzésbe, szakképzésbe és az egész életen át 

tartó tanulásba történő beruházás oktatási és képzési infrastruktúrák kifejlesztésével  

4.A.  Az oktatásba, a készségekkel kapcsolatos képzésbe, szakképzésbe és az egész életen át 

tartó tanulásba történő beruházás oktatási és képzési infrastruktúrák kifejlesztéséve  

4.1 A köznevelést és a nem formális képzést szolgáló infrastrukturális fejlesztések  

4.2 Felsőoktatási infrastrukturális fejlesztések  
 

5. Pénzügyi eszközök alkalmazása a társadalmi együttműködés erősítése érdekében, valamint 

társadalmi innováció és transznacionális együttműködések 

5.A. A marginalizálódott közösségek – például a romák – társadalmi-gazdasági integrációja  

5.1 Visszatérítendő támogatások nyújtása hátrányos helyzetű személyek és vállalkozások  

számára  

5.B  Az Együttműködő társadalom és a gyarapodó tudástőke elnevezésű prioritási tengelyek 

által lefedett beruházási prioritások  

5.2 Társadalmi innováció és transznacionális együttműködések  

 
 

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 
 

1. Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása  

2. Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi elérhetőség javítása  
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3. Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása  

4. Közlekedési rendszer energiahatékonyságának javítása 
 

1.1.3. Egyéb programok 

 

1.1.3.1. Egyéb EU-s programok 

 

CEF 

A 2014-20-as ciklusban a közlekedési projekteket a megszokott kohéziós források mellett egy 

új uniós költségvetési forrás, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (Connecting Europe 

Facility, CEF) is finanszírozza. Magyarország a 2014-20-as ciklusban a 

közlekedésfejlesztésre a CEF-en belül folyó áron legalább 1075 millió eurót, azaz több mint 

300 milliárd forint uniós forrást kaphat. Jellemzően határmenti fejlesztéseket tartalmaznak 

közúton. A megyét vasúti vonal fejlesztése érinti: 

Székesfehérvár – Boba vasútvonal fejlesztése (részleges kétvágányúsítás 225 kN, 140/160 

km/h, ETCS2) 

Közút: 

Megyét nem érintik a fejlesztések, jellemzően határmenti közúthálózati fejlesztések 

valósulnak meg. 

 

Interregionális együttműködések:  

 Duna transznacionális együttműködési program 

 Közép-európai transznacionális együttműködési program, 

 INTERREG EUROPE interregionális együttműködési program,  

 INTERACT III interregionális együttműködési program 

 INTERREG VC interregionális program  

 ESPON program  

 URBACT 

A régiók közötti (interregionális) együttműködési programok – az innovációval, 

energiahatékonysággal, városfejlesztéssel és egyéb területekkel kapcsolatos bevált 

gyakorlatok egymással való megosztásának elősegítését szolgálják. 

 

URBACT 

Az URBACT az európai fenntartható városfejlesztést segítő tapasztalatcserét és tanulást 

támogató program, amely képessé teszi a városokat arra, hogy a főbb városi kihívásokra 

közösen megoldásokat dolgozzanak ki és az egyre komplexebb társadalmi változásokkal 

szembesülve központi szerepüket megerősítsék. Az új, fenntartható gyakorlati megoldások 

integrált megközelítéssel adnak válaszokat a társadalmi, gazdasági, környezeti folyamatokra. 

A legjobb gyakorlati példákat és tapasztalatokat a programban résztvevő partnervárosok 

Európa szerte megosztják egymással, a várospolitikában, várostervezésben érintett 

szakemberekkel és minden olyan érdeklődővel, aki szűkebb vagy tágabb városi lakó- és 

munkakörnyezete iránt elkötelezett.  
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Az URBACT program az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a tagállamok közös 

finanszírozásában valósul meg. 

 

Horizont 2020 keretprogram  

A Horizont 2020 keretprogram a kontinens globális versenyképességének növelését célzó 

Európa 2020 stratégia „Innovatív Unió” elnevezésű kiemelt kezdeményezésének egyik 

alappillére. Az Unió egységes kutatási keretprogramja a 2014-2020-as időszakra. Egy olyan 

hét éves pénzügyi keret, amely három kezdeményezést (FP7, CIP, EIT) foglal magában, és 

amelynek megvalósítására összesen 87 milliárd euró áll majd rendelkezésre.  

Minden eddiginél nagyobb hangsúlyt fektet arra, hogy a tudományos áttörésekből üzleti 

lehetőségeket biztosító és sokunk életét jobbá tévő innovatív termékek és szolgáltatások 

születhessenek. Ezzel egyidejűleg drasztikusan visszaszorítja a bürokráciát, a szabályok és 

eljárások egyszerűsítésével pedig a legjobb kutatók és még több innovatív vállalkozás 

érdeklődését igyekszik felkelteni. Támogatás a kutatástól a kereskedelemig tartó innovációs 

lánc különböző szakaszaiban lesz igényelhető többek között olyan projektekre, amelyek a 

hangsúlyt a társadalmi kihívások kezelésére és az Európai Unió társadalmát érintő problémák 

megoldására helyezik (pl. egészség, tiszta energia, közlekedés).  

 

1.1.3.2. Egyéb nemzetközi támogatással megvalósuló programok 

 

Ebbe a kategóriába a nem Európai Uniós támogatású fejlesztések tartoznak: 

 Világbank Támogatási Program,  

 Svájci Alap – Svájci Hozzájárulás,  

 Norvég Alap 

 Visegrádi Alap 

 

Világbank Támogatási Program 

2003-ban és 2005-ben a Világbank Kisösszegű Támogatási Programot a DemNet kezelte 

Magyarországon. A program célja az elmaradottság csökkentése, az elszigetelődött és 

sérülékeny társadalmi rétegek és csoportok megerősítése volt. Ezért olyan civil 

kezdeményezéseket támogatott, amelyek hátrányos helyzetű közösségek tagjait segítik a 

társadalmi-közösségi folyamatokba való bekapcsolódásban, befolyásuk növelésében, 

részvételi lehetőségük kiterjesztésében, aktív közreműködésüket saját életük és körülményeik 

jobbításában. 2005-ben a kiírás kifejezetten roma szervezeteket célzott meg, hangsúlyt 

fektetve a szektorok közötti együttműködésre és EU-s pályázatokra való felkészülésre.  

 

Svájci Hozzájárulás 

Az Európai Bizottság és Svájc 2006. február 27-én kétoldalú megállapodást írt alá a svájci 

kormány által létrehozott Svájci Hozzájárulásról. A megállapodás értelmében Svájc a 10 

újonnan csatlakozott ország részére egyszeri, vissza nem térítendő támogatásként 5 éven 

keresztül összesen 1 milliárd svájci frank hozzájárulást biztosít. A programból Magyarország 

több mint 130 millió svájci frank, azaz (folyó áron) körülbelül 31 milliárd forint támogatásban 

részesül; ezzel a kedvezményezett országok közül a harmadik helyet foglalja el. A kétoldalú 

megállapodás határozza meg Svájc és a támogatásból részesülő tagállamok közötti 
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együttműködés kereteit, amelynek mentén a kétoldalú tárgyalások az egyes tagállamokkal – 

ennek keretében 2007 januárjában Svájc és Magyarország között is – megindulhattak a 

források fogadásának keretei, a támogatásterületek valamint a pályázati rendszer 

meghatározása érdekében. A kétoldalú megállapodás a Svájci Hozzájárulásból támogatható 

négy fő prioritásterületet rögzít az alábbiak szerint: 

1. Biztonság, stabilitás, reformok 

2. Környezetvédelem és infrastruktúra 

3. A magánszektor támogatása 

4. Humánerőforrás- és társadalomfejlesztés 

 

Norvég Alap 

Norvégia, Izland és Liechtenstein képviselői 2011. október 12-én Magyarországgal együtt 

aláírták a mintegy 40 milliárd forint felhasználását lehetővé tevő megállapodásokat. 

Magyarország több mint 150 millió eurós, vagyis mintegy 40 milliárd forintos EGT és 

Norvég Alapból való részesedésével a harmadik legnagyobb kedvezményezett a 15 

támogatásra jogosult EU-tagállam között. A 2016-ig felhasználható forrásokat a három donor 

ország, Norvégia, Izland és Liechtenstein a szolidaritás jegyében bocsátja Magyarország 

rendelkezésére. A források mintegy 97%-át Norvégia biztosítja.  

Az Alapok átfogó célja a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, illetve a 

kétoldalú kapcsolatok erősítése. A 12 támogatásban részesülő program közül a legjelentősebb 

forrás a környezetvédelem, a kutatás-fejlesztés és a civil szervezetek kapacitásfejlesztése 

területén áll majd rendelkezésre. Több program kifejezett átfogó célkitűzése továbbá a 

leghátrányosabb helyzetű társadalmi csoportok, ezen belül a roma népesség 

életkörülményeinek javítása. 

 

Visegrádi Alap  

A visegrádi országok számára jelentős lehetőségeket tartogat a Visegrádi Alap pályázatai. Az 

évi több milliós eurós forrásból a legkülönfélébb projektek részesülhetnek.  

A pályázatok célja:  

 közép- európai projektek támogatása, a társadalmi együttműködés előmozdítása  

 a regionális együttműködési programok társfinanszírozása  

 mindenki pályázhat: nem kormányzati szervek, iskolák, kulturális és kutató 

intézetek, helyi és regionális önkormányzatok, magánszemélyek, 

magánvállalkozások (kivéve az állami költség-vetésből közvetlenül finanszírozott 

intézményeket és szervezeteket)  

Bármilyen témával lehet pályázni, amely a visegrádi országok polgárainak és szervezeteinek 

aktív közreműködésével elősegíti az együttműködést a kultúra, tudomány és kutatás, az 

oktatás, az ifjúsági csere, a turizmus és a határon átnyúló kooperáció terén. 
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1.2. Hazai finanszírozású programok 

 

A megyének számos olyan fejlesztési elképzelése, igénye van, melyekre az 1.1. fejezetben 

megjelenő alapok, programok nem biztosítanak forrást, ezért ezeket más, forrásból, például 

hazai támogatással megvalósuló programokból tudják finanszírozni. 

1996 és 2009 között a települési önkormányzatok és kisvállalkozók számára lehetőség volt a 

Megyei önkormányzati döntési kompetenciával működtetni hazai decentralizált támogatási 

alapokat: 

 CÉDE - céljellegű decentralizált támogatás,  

 TEKI - területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatások 

 TFC - Területfejlesztési Célelőirányzat,  

 TEÚT - Települési önkormányzati belterületi közutak burkolat felújításának, 

korszerűsítésének támogatás.  

Fontos lenne újra indítani a felsorolt alapokat, vagy további hazai ágazati forrásokat képezni, 

amelyek támogatásával a projektgyűjtés során jelzett (de uniós támogatásra nem jogosult) 

fejlesztések megvalósíthatók lennének. 

 

Nemzeti Kulturális Alap  

A Nemzeti Kulturális Alapot a Magyar Országgyűlés 1993-ban az 1993. évi XXIII törvény 

megalkotásával hozta létre. A Nemzeti Kulturális Alap célja a nemzeti és az egyetemes 

értékek létrehozásának, megőrzésének, valamint hazai és határon túli terjesztésének 

támogatása.  

Az Alap támogatja:  

 a kulturális ágazat területén a nemzeti és az egyetemes értékek létrehozását, 

megőrzését, valamint hazai és határon túli terjesztését; 

 a kulturális ágazatot érintő évfordulókat, fesztiválokat, hazai és külföldi 

rendezvényeket;  

 nemzetközi kiállításokon, vásárokon a nemzeti kulturális jelenlét biztosítását, a hazai 

és külföldi kulturális rendezvényeken, fesztiválokon történő részvételt;  

 a művészeti alkotások új irányzatainak kialakítását, új kulturális 

kezdeményezéseket, a kultúrával kapcsolatos tudományos kutatásokkal, az épített 

örökséggel, az építőművészettel kapcsolatos tevékenységeket;  

 a kultúrateremtő, kultúraközvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységeket, a 

kiemelkedő szakmai teljesítmények elismerésének díjazását, valamint a szakmai 

szervezetek által alapított díjakhoz való hozzájárulást;  

 a nemzetközi tagdíjak megfizetését.  

 

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap  

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (KTIA) a magyar gazdaság technológiai 

innovációjának ösztönzését és támogatását teszi lehetővé a gazdaságban, továbbá a társadalmi 

élet egyéb területein hasznosuló kutatás és fejlesztés erősítését, a hazai és külföldi kutatási 

eredmények hasznosítását, az innovációs infrastruktúra és annak körébe tartozó szolgáltató 

tevékenységek fejlesztését támogatja. 
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MLSZ Országos Pályaépítési Program  

Az MLSZ elnöksége és küldöttközgyűlése által 2011-ben elfogadott, tíz évre szóló stratégia 

egyik legfontosabb célkitűzése a tömegbázis szélesítése. A mai követelményeknek megfelelő 

futballpályák több funkciót is be tudnak tölteni, szabadidős sportolásra ugyanúgy alkalmasak, 

mint egyesületek vagy iskolák sportprogramjának segítésére. A Magyar Labdarúgó Szövetség 

sportfejlesztési programjában évente 100 pályához igényel TAO-támogatást. 

 

2. A tervezett fejlesztési elképzelések megyei prioritások szerinti 

csoportosításban 

 

Veszprém megye 4 prioritástengelyt határolt le a stratégiai programjában: 

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

foglalkoztató központjaiban illetve vidéki térségeiben 

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

kiaknázása, fenntartható erőforrás gazdálkodás 

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

infrastruktúra fejlesztése 

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

szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosításával. A helyi 

közösségek fejlesztése. 

 

2.1. A térségi és a helyi gazdaság fejlesztése, foglalkoztatás bővítése a megye 

hagyományos foglalkoztató központjaiban illetve vidéki térségeiben 
 

2.1.1. A prioritáshoz kapcsolódó elérendő célok részletes meghatározása 

 

1. prioritás A térségi és a helyi gazdaság fejlesztése, foglalkoztatás bővítése 

a megye hagyományos foglalkoztató központjaiban illetve 

vidéki térségeiben 

Kapcsolódó EU 

tematikus 

célkitűzések: 

(1) A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése  

(3) a KKV-k, a mezőgazdasági és a halászati ágazatok 

versenyképességének javítása  

(4) az alacsony CO2-kibocsátású gazdaságra való áttérés 

támogatása minden ágazatban 

(6) környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának 

előmozdítása  

(8) a foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának 

támogatása  

(10) beruházások az oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó 
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tanulás területén  

Kapcsolódó megyei 

átfogó cél(ok):  

Cél a gazdasági növekedés felgyorsítása, elsősorban, a kiemelt 

fejlődési potenciált hordozó ágazatok fejlesztésével és az innováció 

keletkezésének és terjedésének ösztönzésével valamint a 

foglalkoztatás bővítésének támogatásával. 

Kapcsolódó megyei 

specifikus cél(ok):  

 a gazdasági növekedés, versenyképes, innovatív gazdaság, 

kitörési pontokra épülő gazdaságfejlesztés a fejlődési potenciált 

hordozó ágazatok fejlesztésével, a foglakoztatás bővítésével és  

 a térségi és helyi erőforrások fenntartható kihasználására épülő 

gazdaságfejlesztés: a Balaton térségére és az ipari-, innovációs 

tengelyekre specializált prioritásokkal 

 kreatív, tudás alapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás 

biztosítása 

 térségi potenciálokra alapozott, a gazdaság 

versenyképességének javítását szolgáló, fenntartható 

térszerkezet kialakítása 

 vidékies térségek értékalapú megújítása, egészséges 

élelmiszertermelés és –ellátás, a vidék élhetőségének és 

életképességének fokozása e térségek leszakadásának 

megállítása, és újbóli fejlődési pályára állítása 

A prioritás specifikus 

céljai:  

A megye kiegyensúlyozott fejlesztése  

A hátrányos helyzetű mikrotérségek, települések fejlesztése 

A gazdasági versenyképességének növelése  

A kistérségi központok térségszervező szerepének növelése 

A prioritás területi 

céljai:  

A prioritástengely a megye teljes területét érinti. A 

gazdaságfejlesztés elsődlegesen a megye hagyományos gazdasági 

körzeteiben és foglalkoztatási központjaiban indokolt. Kiemelt 

fontossággal bír a Székesfehérvár - Várpalota - Veszprém - Ajka 

ipari- és innovációs tengely erősítése, Veszprémben és térségében a 

kutatási-, innovációs potenciál erősítésére, a magas hozzáadott 

értéket adó ágazatok fejlesztésére, Várpalota és Ajka térségében 

pedig a foglalkoztatás bővítésére helyezve a hangsúlyt. „Szabad 

Vállalkozási Zóna kerül kijelölése Devecserben, a térség gazdasági 

fejlődése elősegítése érdekében. Tapolca és Sümeg körzetében 

kiemelt szempont a természeti és táji környezet kímélése a 

foglalkoztatást ösztönző fejlesztések során, míg Pápa és térségének 

gazdasága erősen kapcsolódhat a győri járműipari 

tevékenységekhez. 

A foglalkoztatási központok erősítése a mobilitás támogatásával 

együtt elősegíti, hogy a vidéki térségekben élők számára is 

elérhetővé váljanak az ipari gazdasági központokban bővülő 

munkalehetőségek. Területi differenciálás szükséges annak 

érdekében is, hogy a gazdaságfejlesztés, új területkijelölések ne 
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járjanak a megye ökológiailag értékes területeinek 

fogyatkozásához, értékcsökkenéséhez. Az önfoglalkoztatás 

növelése a vidéki térségek felzárkóztatását mozdítja elő. 

Prioritás intézkedései: 1.1.1. Ipari és gazdasági területek, telephelyek szolgáltatás- és 

infrastruktúra fejlesztése a munkahelyteremtés érdekében 

1.1.2. Megyei kis- és közepes méretű vállalkozások foglalkoztatás-

bővítése és innovációs teljesítményének javítása 

1.1.3. A munkaerőpiaci kereslet és kínálat összhangjának javítása 

1.1.4. A helyi foglalkoztatási szint javítása megyei és helyi 

alternatív foglalkoztatás bővítést célzó programok 

támogatásával 

1.1.5. A képzések szerkezetének és tartalmának továbbfejlesztése 

az innovatív megoldások támogatására, a térségi gazdaság 

és a társadalom igényeihez való jobb alkalmazkodás 

érdekében 

Finanszírozó forrás 

(uniós, nemzetközi, 

hazai) 

GINOP 1.; GINOP 2.; GINOP 3.; GINOP 5.; TOP 1.; TOP 6.; VP, 

EFOP 1;  

Beruházási prioritások TOP 1.- 1301/2013/EU rendelet 5. cikk 8 b): a foglalkoztatásbarát 

növekedés elősegítése a saját belső potenciál kifejlesztése által, az 

adott területeket érintő területi stratégia részeként, beleértve a 

hanyatló ipari régiók átalakítását, valamint az egyes természeti és 

kulturális erőforrások fejlesztését, illetve az ezekhez való 

hozzáférhetőség javítását  

TOP 6 - 1304/2013/EU rendelet 3. cikk (1) b) i: az aktív befogadás, 

többek között az esélyegyenlőség és az aktív részvétel 

előmozdítása, valamint a foglalkoztathatóság javítása érdekében 

GINOP 1 - 1301/2013 (EU) ERFA rendelet 5. cikk)  

3.a) a vállalkozói szellem előmozdítása, különösen az új ötletek 

gazdasági hasznosításának megkönnyítése, valamint új cégek 

alapításának – többek között üzleti inkubátorházak segítségével 

történő – ösztönzése  

3.c) a korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességek 

megteremtésének és bővítésének támogatása  

3.d) a kkv-k abban való segítése, hogy növekedni tudjanak a 

regionális, nemzeti és nemzetközi piacokon, és hogy az innovációs 

folyamatokban részt tudjanak venni  

GINOP 2. – 1301/2013 (EU) ERFA rendelet 5. cikk 

1. a) a kutatási és innovációs (K+I) kiválóság fejlesztése, és 

különösen az európai érdekeltségű kompetenciaközpontok 

támogatása érdekében a K+I infrastruktúra és kapacitás 

megerősítése  

1. b) a vállalkozások K+I beruházásainak előmozdítása, valamint a 

vállalkozások, a kutatási és fejlesztési központok és a felsőoktatási 

ágazat közötti kapcsolatok és szinergiák létrehozása, különös 

tekintettel a termék- és szolgáltatásfejlesztésbe, a  

technológiaátadásba, a társadalmi innovációba, az ökoinnovációba 
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és a közszolgálati alkalmazásokba, a keresletélénkítésbe, a 

hálózatépítésbe, a klaszterekbe és az intelligens specializáció általi 

nyílt innovációba történő beruházásokra, továbbá a technológiai és 

alkalmazott kutatás, a kísérleti programok, a korai 

termékhitelesítési intézkedések, az alaptechnológiák fejlett gyártási 

kapacitásának és próbagyártásának támogatása, valamint az 

általános célú technológiák terjesztése  

GINOP 3 –  1301/2013 (EU) ERFA rendelet 5. cikk  

2.a) a szélessáv-kiépítés kiterjesztése és nagy sebességű hálózatok 

kiépítése, valamint a digitális gazdaságot szolgáló feltörekvő 

technológiák és hálózatok bevezetésének támogatása  

2.b) az ikt-termékek és szolgáltatások, az e-kereskedelem 

továbbfejlesztése és az ikt iránti kereslet fokozása;  

2.c) az e-kormányzás, az e-tanulás, az e-befogadás, az e-kultúra és 

az e-egészségügy ikt-alkalmazásainak megerősítése  

GINOP 5 –   1304/2013 (EU) ESZA rendelet 3. cikk 

1. a) i a fiatalok, különösen a nem foglalkoztatottak, oktatásban és 

képzésben nem részesülők, közöttük a társadalmi kirekesztés 

kockázatának kitett és a marginalizálódott közösségekből jövő 

fiatalok fenntartható munkaerő-piaci integrációja, többek között az 

ifjúsági garancia végrehajtása révén  

EFOP - EUMSZ 121. cikke (2) bekezdésével összhangban 

elfogadott országspecifikus ajánlásokban és az EUMSZ 148. cikke 

(4) bekezdésével összhangban elfogadott vonatkozó tanácsi 

ajánlásokban azonosított kihívásokat, az előzetes értékelés 

figyelembevételével 1304/2013 (EU) ESZA rendelet 3. cikk 

9.(i) Az aktív befogadás, többek között az esélyegyenlőség és az 

aktív részvétel előmozdítása, valamint a foglalkoztathatóság 

javítása érdekében  

9 (ii) A marginalizálódott közösségek – például a romák – 

társadalmi-gazdasági integrációja  

9 (iv) Közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák  

9 (v) A foglalkoztatáshoz való hozzáférés megkönnyítése 

érdekében a társadalmi vállalkozói szellem, a társadalmi 

vállalkozásokba történő szakmai integráció és a szociális és 

szolidáris gazdaság előmozdítása;  

 

2.1.2. A prioritás részletes tartalmának bemutatása 

 

Intézkedés kedvezményezettek célcsoport indikátorok 

1.1.1. 

Ipari és gazdasági 

területek, telephelyek 

szolgáltatás- és 

infrastruktúra 

fejlesztése a 

munkahelyteremtés 

KKV-k, 

nagyvállalatok, 

önkormányzatok, 

valamint az 

önkormányzati 

többségi 

tulajdonban lévő 

Önkormányzatok, 

többségében 

önkormányzati 

tulajdonú, térségi 

gazdaságfejlesztési 

céllal működő 

gazdasági 

output indikátor: 

Az inkubátorházakban 

kialakított új 

szolgáltatások száma, 

A támogatott helyi 

érdekű kis- és közép-

vállalkozások száma 
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Intézkedés kedvezményezettek célcsoport indikátorok 

érdekében gazdálkodó 

szervezetek vagy 

nonprofit 

szervezetek  

társaságok, 

iparterületen vagy 

barnamezős 

területen fejlesztést 

megvalósító kis- és 

középvállalkozások. 

Megvalósult 

beruházások száma, 

A megvalósult 

beruházások értéke,  

eredmény indikátor: 

A fejlesztések 

keretében létrejött 

beruházás által 

teremtett új 

munkahelyek A 

támogatott 

inkubátorházak, ipari, 

illetve tudományos 

technológiai parkok, 

ipari területek, valamint 

logisztikai központok 

által nyújtott 

szolgáltatásokat 

igénybevevő 

vállalkozások száma 

A fejlesztések által 

indukált beruházások 

értéke,  

1.1.2. 

Megyei kis- és 

közepes méretű 

vállalkozások 

foglalkoztatás-

bővítése és 

innovációs 

teljesítményének 

javítása 

KKV-k,  Kis és közepes 

technológia- és 

szolgáltatásorientált 

vállalkozások, 

output indikátor: 

A fejlesztések 

eredményeként 

támogatott helyi érdekű 

kis- és 

középvállalkozások 

száma,  

Megvalósult 

beruházások száma, 

A helyi, térségi 

együttműködésekbe 

bevont vállalkozások 

száma,  

A megvalósult 

beruházások értéke, 

eredmény indikátor: 

A programban 

támogatott 

vállalkozások 
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Intézkedés kedvezményezettek célcsoport indikátorok 

árbevétele,  

A fejlesztések által 

indukált beruházások 

értéke, 

A fejlesztések 

keretében létrejött 

beruházás által 

teremtett új 

munkahelyek 

1.1.3. 

A munkaerőpiaci 

kereslet és kínálat 

összhangjának 

javítása 

munkaügyi 

központok, oktatási 

intézmények, 

gazdasági 

szervezetek, KKV-

k, nagyvállalatok, 

non-profit 

szervezetek, 

szövetkezetek 

Kis- és 

középvállalkozások, 

az intézkedések 

céljához kapcsolódó 

hátrányos helyzetű 

csoportok, 

munkavállalók 

output indikátor: 

A támogatott 

foglalkoztatási 

programok száma  

Támogatott 

vállalkozások száma, 

Teremtett új 

munkahelyek száma  

eredmény indikátor: 

A támogatott képzésben 

képesítést szerzők 

száma, 

6 hónappal a támogatott 

programból való 

kilépést követően 

foglalkoztatott 

résztvevők száma, 

1.1.4. 

A helyi 

foglalkoztatási szint 

javítása megyei és 

helyi alternatív 

foglalkoztatás 

bővítést célzó 

programok 

támogatásával 

gazdasági 

szervezetek, KKV-

k, nagyvállalatok, 

non-profit 

szervezetek, 

szövetkezetek, 

termelők, 

őstermelők, 

vállalkozók 

termelők, 

vállalkozók, 

szövetkezetek 

output indikátor: 

A fejlesztések 

eredményeként 

támogatott helyi érdekű 

kis- és 

középvállalkozások 

száma, 

A támogatott marketing 

attrakciók száma, 

A helyi, térségi 

együttműködésekbe be-

vont vállalkozások 

száma, 

Kialakított piacok 

száma,  

Megvalósult 
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Intézkedés kedvezményezettek célcsoport indikátorok 

beruházások száma, 

A helyi, térségi 

együttműködésekbe be-

vont vállalkozások 

száma, 

eredmény indikátor: 

A fejlesztések 

keretében támogatott 

vállalkozások által 

teremtett új 

munkahelyek száma 

A fejlesztések 

keretében létrejött 

piacokon működő 

vállalkozások által 

teremtett új 

munkahelyek száma 

A fejlesztések 

keretében létrejött 

beruházás által 

teremtett új 

munkahelyek száma 

1.1.5. 

A képzések 

szerkezetének és 

tartalmának 

továbbfejlesztése az 

innovatív megoldások 

támogatására, a 

térségi gazdaság és a 

társadalom 

igényeihez való jobb 

alkalmazkodás 

érdekében 

oktatási 

intézmények 

képzésben 

résztvevők, 

munkavállalók 

civil szervezetek, 

állami intézmények, 

egyházak 

munkavállalók, 

képzésben 

résztvevők 

lakosság 

output indikátor: 

Vállalati ösztöndíj 

együttműködések 

száma 

Ösztöndíjprogramokban 

részesülő pályakezdő 

munkavállalók száma 

mintaprojektek száma 

eredmény indikátor: 

A támogatott képzésben 

képesítést szerzők 

száma, 

6 hónappal a támogatott 

programból való 

kilépést követően 

foglalkoztatott 

résztvevők száma,  
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Projektcsomagok becsült  

forrásigény 

(mFt) 

Finanszírozá

si 

forrás 

ütemezés megvalósítási 

terület 

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

munkahelyteremtés érdekében 

Vállalkozói Tudáspark 

kialakítása Veszprém e célra 

kijelölt területén, az innováció 

terjedésének támogatása, ezen 

belül a kutatás-fejlesztés 

eredményeinek mielőbbi 

alkalmazásának elősegítése 

Veszprém megyei jogú város, a 

Pannon Egyetem valamint a 

Veszprém megyei Kereskedelmi 

és Iparkamara 

együttműködésében, a kis és 

középvállalkozások innovációs 

potenciáljának erősítése 

érdekében 

8000 

GINOP 1(.3) 

TOP 1(.1) 

hazai forrás 

2014-2020 
Veszprém és 

környéke 

Inkubátorházak létrejöttének és 

szolgáltatásainak támogatása a 

foglalkoztatási központokban, a 

megye várostérségi 

központjaiban a mikro- és kis- 

vállalkozások megerősödésének 

elősegítése érdekében. 

2700 GINOP 1(.1) 

TOP 1(.1) 

2014-2020 megye teljes 

területén, de 

célirányosan: 

Ajka 

Balatonfüred 

Devecser. 

Várpalota, 

Sümeg 

Zirc 

Veszprém 

Ipari Parkok és ipari területek 

fejlesztése, a parkok által 

nyújtott szolgáltatások bővítése 

28719 GINOP 1(.3) 

TOP 1(.1) 

hazai forrás 

2014-2020 megye teljes 

területén, de 

célirányosan: 

Ajka 

Pápa,  

Sümeg 

Tapolca, 

Várpalota 

Zirc 

Veszprém 

(barnamezős 

és zöldmezős 

gazdaságfejl.) 

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

teljesítményének javítása 

A járműipari klaszter 

támogatása és kibővítése 

1100 GINOP 1(.5) 2014-2020 Pápa, Ajka és 

Zirc térsége 

Veszprém 

Beszállítóvá válás segítése, 

ösztönzése a megye kis- és 

6000 GINOP 1(.1) 

TOP 1.2 

2014-2020 egész megye 

területe 
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közepes vállalkozásai számára 

KKV-k innovatív 

fejlesztéseinek ösztönzése 

10782 GINOP 1(.1; 

.4; .6) 

VP 

TOP 1.2 

EFOP 

hazai forrás  

2014-2020 egész megye 

területe 

Az info-kommunikációs 

technológiák elterjedésének 

támogatása a gazdaság 

termelékenységének növelése 

érdekében 

650 GINOP 3(.1) 

VP 

TOP 1 

2014-2020 egész megye 

területe 

Az e-kereskedelem, a 

költséghatékony e-ügyintézés 

támogatása, feltételeinek 

megteremtése 

450 TOP 1, 6 

GINOP 5. 

2018-2020 egész megye 

területe 

1.1.3. A munkaerőpiaci kereslet és kínálat összhangjának javítása 

Helyi foglalkoztatási tervek, 

„foglalkozatási paktumok” 

létrehozása, működtetése 

301 TOP 6 (.1) 

VP 

2018-2020 egész megye 

területe 

Ajka 

Térségi illetve megyei 

foglakoztatási fórum 

létrehozása, működtetése, 

állásbörze, képzési börze 

300 TOP 6(.1),  

GINOP 5. 

hazai forrás 

2014-2017 egész megye 

területe 

Felnőttképzés, továbbképzés 

ösztönzése, támogatása, 

ösztöndíj rendszer, gyakorlati 

rendszer kialakítása és 

működtetése (elsősorban 

hiányszakmák esetén) 

1000 TOP 6, 

EFOP 1 

GINOP 5 

2014-2020 egész megye 

területe 

Képzési igények felmérése, 

előrejelzési rendszerének 

kialakítása 

15 EFOP 1. 2014-2020 egész megye 

területe 

Hátrányos helyzetű réteg át- és 

továbbképzése komplex 

munkaerőpiaci programok 

keretében 

70 EFOP 1 2014-2020 egész megye 

területe 

1.1.4. A helyi foglalkoztatási szint javítása megyei és helyi alternatív foglalkoztatás bővítést 

célzó programok támogatásával 

Önfoglalkoztatás támogatása a 

mezőgazdaságban, családi 

gazdaságok és a középbirtokok 

élénkítése 

2000 VP 

TOP 6.2 

2014-2020 egész megye 

területe 

Helyi kézműves termékek és 

művészeti alkotások 

létrehozásának és 

marketingjének támogatása 

1172 TOP 1 (.2) 

VP 

2014-2020 egész megye 

területe 

Fiatal helyi gazdák segítése, 

támogatása 

600 VP 2014-2020 egész megye 

területe 

Mezőgazdasági termelés - 3803 TOP 1(.2) 2014-2020 egész megye 
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felvásárlás - feldolgozás 

kapcsolatrendszer 

létrehozásának, bővítésének 

ösztönzése, helyi és térségi 

rendszerek kialakításának 

támogatása, különösen a 

turizmushoz kapcsolódó 

termékfejlesztés és értékesítés, 

helyi oktatási-nevelési vagy 

szociális intézmények számára 

alapanyagok, élelmiszerek 

biztosítása területén. 

VP 

EFOP 

MAHOP 

hazai forrás 

területe, Ajka, 

Devecser, 

Pápa; 

Bakonyjákó, 

Németbánya 

Sümeg 

Várpalota 

Nemesvámos 

Veszprém 

Nagyvázsony 

Zirc 

Termelői piacok, termelői 

polcok létrehozása 

27500 TOP 1(.2) 

VP 

2014-2020 egész megye 

területe 

Helyi termékekhez kapcsolódó 

tudatosítás, fogyasztás, 

ösztönzés, marketing 

tevékenység 

830 TOP 1(.2), 

VP 

EFOP 

2014-2020 egész megye 

területe 

Termelői és feldolgozói szakmai 

együttműködések létrejöttének 

támogatása. 

300 TOP1(.2), 

VP 

2014-2020 egész megye 

területe 

1.1.5. A képzések szerkezetének és tartalmának továbbfejlesztése az innovatív megoldások 

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

érdekében 

a szakiskola, egyetem tehetséges 

hallgatóinak támogatása azok 

vállalati partnerei által 

60 TOP 6(.2) 2018-2020 egész megye 

területe 

szakmai gyakorlati helyek 

biztosítása, 

30 TOP 6(.2) 

GINOP 5(.2) 

2018-2020 egész megye 

területe 

foglalkoztatási jó gyakorlatok 

összegyűjtése, elemzése, 

dokumentálása, 

15 TOP 6(.2) 2014-2017 egész megye 

területe 

új eredményeket hozó projektek 

fejlesztése 

15 TOP 6(.2) 2014-2017 egész megye 

területe 
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2.2. A sajátos területi - természeti erőforrás, agroökológiai és turisztikai - 

potenciálok kiaknázása, fenntartható erőforrás gazdálkodás 
 

2.2.1. A prioritáshoz kapcsolódó elérendő célok részletes meghatározása 

 

2. prioritás A sajátos területi - természeti erőforrás, agroökológiai és 

turisztikai - potenciálok kiaknázása, fenntartható erőforrás 

gazdálkodás 

Kapcsolódó EU 

tematikus 

célkitűzések: 

(5) az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat-

megelőzés és -kezelés ügyének támogatása  

(6) környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának 

előmozdítása  

(8) a foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának 

támogatása  

Kapcsolódó megyei 

átfogó cél(ok):  

A megye egyedülállóan gazdag és sokrétű természeti adottságainak 

a megye fejlődésének szolgálatába állítása a fenntarthatóság szem 

előtt tartásával. Kiemelkedően fontos a vizek és az ásványkincsek 

adta potenciálok kihasználása, valamint a természeti és kulturális 

értékek idegenforgalmi hasznosítása. A turizmus terén cél a 

vendégkör bővítése, a tartózkodási idők növelése és a turizmusból 

származó helyben maradó bevételek növekedése. 

Kapcsolódó megyei 

specifikus cél(ok):  

Fontos fejlesztési erőforrás és lehetőség a hosszú távú gazdasági 

potenciált és az életfeltételek javítását is biztosító természeti 

erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás, az erőforrások 

megőrzése a jövő generációk számára, mind mennyiségben, mind 

minőségben. 

A prioritás specifikus 

céljai:  

Vidéki térségeink népességeltartó és népességmegtartó 

képességének javítása  

Sokszínű és életképes agrártermelés  

Versenyképes gazdaság feltételeinek megteremtése  

KKV-k az agrár- és halászati szektor versenyképességének 

növelése  

Változatos tájhasználat megőrzése 

a vizekkel kapcsolatban lévő élőhelyek védelme, állapotuk javítása,  

a fenntartható vízhasználat elősegítése a hasznosítható vízkészletek 

hosszú távú védelmével,  

a vízminőség javítása a szennyezőanyagok kibocsátásának 

csökkentésével,  

a felszín alatti vizek szennyezésének fokozatos csökkentése, és 

további szennyezésük megakadályozása.  

A talajok termőképességének megőrzése és növelése, a 

talajdegradációs folyamatok megelőzése  
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A természetes élőhelyhez kötődő fajok és élőhelyek igényeit 

figyelembe vevő földhasználat  

A zöld infrastruktúra hálózat fejlesztése  

Az adottságokhoz igazodó tájhasználat kialakítása  

Turisztikai potenciál erősítése 

A prioritás területi 

céljai:  

A prioritástengely tartalma a megye teljes területét magába foglalja. 

A beavatkozási területek specifikálják az egyes célterületekre a 

releváns intézkedéseket. A természeti és a táji értékek védelme és 

fejlesztése kiemelten fontos a Balaton-felvidéki Nemzeti Park 

területén, illetve a természetvédelmi oltalom alatt álló területek által 

érintett térségekben (két tájvédelmi körzet, természetvédelmi 

területek, ex-lege védett területek, Natura2000 területek), de a táj 

meghatározó erőforrás jellege miatt fontos a „nem védett” tájaink 

értékeinek és karakterének, és a földtani értékek megőrzése 

szempontjából is. Kiemelt emellett a a Balaton parti sáv, a Balaton-

felvidék Veszprém város és a Bakony térsége összehangolt 

turisztikai tervezése, illetve a fejlesztések összehangolása, az 

összehangolást biztosító szervezeti rendszerek erősítése. 

Prioritás intézkedései: 1.2.1. A természeti erőforrásokkal (ásványvagyonnal, ásvány és 

termálvízzel, karsztvízzel) való fenntartható gazdálkodás 

1.2.2. Az energiagazdálkodás racionalizálása, a települések 

alternatív és megújuló energiahasznosításának elősegítése, 

intézmények energiaracionalizáló fejlesztései, alkalmazkodás a 

klímaváltozás hatásaihoz a városokban 

1.2.3. Veszprém megye egyedülállóan gazdag turisztikai 

potenciáljának hasznosítása 

1.2.4. A megye agroökológiai potenciáljának hasznosítása, 

termelési feltételeinek megőrzése 

Finanszírozó forrás 

(uniós, nemzetközi, 

hazai) 

KEHOP 1, KEHOP 2., KEHOP 3; KEHOP 4; KEHOP 5; TOP 1, 

TOP 2; TOP 3; TOP 5; GINOP 1; GINOP 2; GINOP 6, VP, haza 

forrás, MAHOP 

Beruházási prioritások TOP 1.- 1301/2013/EU rendelet 5. cikk 8 b): a foglalkoztatásbarát 

növekedés elősegítése a saját belső potenciál kifejlesztése által, az 

adott területeket érintő területi stratégia részeként, beleértve a 

hanyatló ipari régiók átalakítását, valamint az egyes természeti és 

kulturális erőforrások fejlesztését, illetve az ezekhez való 

hozzáférhetőség javítását  

TOP 2. - ERFA rendelet 5. cikk 6(e): a városi környezetfejlesztést, a 

városok megújítását, a rozsdaövezetek (köztük a átalakuló 

használatú területek) helyreállítását és szennyezésmentesítését és a 

légszenynyezettség csökkentését célzó intézkedések, valamint a 

zajcsökkentési intézkedések támogatása  

(6) c) a természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, 

elősegítése és fejlesztése  

TOP 3. - ERFA rendelet 5. cikk 4 (e) alacsony szén-dioxid-



Veszprém Megye Területfejlesztési Programja - Operatív Program 

29 
2014. szeptember 

kibocsátással járó stratégiák támogatása valamennyi területtípuson, 

de különösen a városi területeken, ideértve a fenntartható 

multimodális városi mobilitást és a kárenyhítést előmozdító 

alkalmazkodási intézkedések támogatását  

4 (c): az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a 

megújuló energiák felhasználásának támogatása a közcélú 

infrastruktúrákban, beleértve a középületeket és a lakóépületeket is  

TOP 5 - ERFA rendelet 5. cikk 9) d) a közösségvezérelt helyi 

fejlesztési stratégiák keretében végzett beruházások  

3.cikk (1) b) vi: közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák  

GINOP 1 - 1301/2013 (EU) ERFA rendelet 5. cikk)  

3.a) a vállalkozói szellem előmozdítása, különösen az új ötletek 

gazdasági hasznosításának megkönnyítése, valamint új cégek 

alapításának – többek között üzleti inkubátorházak segítségével 

történő – ösztönzése  

3.c) a korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességek 

megteremtésének és bővítésének támogatása  

3.d) a kkv-k abban való segítése, hogy növekedni tudjanak a 

regionális, nemzeti és nemzetközi piacokon, és hogy az innovációs 

folyamatokban részt tudjanak venni  

GINOP 2. – 1301/2013 (EU) ERFA rendelet 5. cikk 

1. a) a kutatási és innovációs (K+I) kiválóság fejlesztése, és 

különösen az európai érdekeltségű kompetenciaközpontok 

támogatása érdekében a K+I infrastruktúra és kapacitás 

megerősítése  

1. b) a vállalkozások K+I beruházásainak előmozdítása, valamint a 

vállalkozások, a kutatási és fejlesztési központok és a felsőoktatási 

ágazat közötti kapcsolatok és szinergiák létrehozása, különös 

tekintettel a termék- és szolgáltatásfejlesztésbe, a  

technológiaátadásba, a társadalmi innovációba, az ökoinnovációba 

és a közszolgálati alkalmazásokba, a keresletélénkítésbe, a 

hálózatépítésbe, a klaszterekbe és az intelligens specializáció általi 

nyílt innovációba történő beruházásokra, továbbá a technológiai és 

alkalmazott kutatás, a kísérleti programok, a korai 

termékhitelesítési intézkedések, az alaptechnológiák fejlett gyártási 

kapacitásának és próbagyártásának támogatása, valamint az 

általános célú technológiák terjesztése  

GINOP 6 - 1301/2013 (EU) ERFA rendelet 5. cikk (6) c) természeti 

és kulturális örökség megőrzése védelme, elősegítése és fejlesztése;  

KEHOP 1 - KA rendelet 4. cikk b) i.:az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodást, többek között az ökoszisztémán alapuló 

megközelítéseket célzó beruházások támogatása  

b) ii.: egyedi kockázatok kezelésére, a katasztrófákkal szembeni 

ellenálló képesség biztosítására és katasztrófavédelmi rendszerek 

fejlesztésére irányuló beruházások elősegítése  

KEHOP 2 – KA rendelet 4. cikk c) ii.:a vízgazdálkodási ágazatba 

történő beruházás az uniós környezeti vívmányok 

követelményeinek való megfelelés, és a tagállamok által 

megállapított, e követelményeken túlmutató beruházási igények 

kielégítése érdekében  
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KEHOP 3 - KA rendelet 4. cikk c) i.: a hulladékágazatba történő 

beruházás az uniós környezeti vívmányok követelményeinek való 

megfelelés és a tagállamok által megállapított, e követelményeken 

túlmutató beruházási igények kielégítése érdekében  

c) iv.:a városi környezetfejlesztést, a városok megújítását, a 

rozsdaövezetek (köztük az átalakuló használatú területek) 

helyreállítását és szennyezésmentesítését és a légszennyezettség 

csökkentését célzó intézkedések, valamint a zajcsökkentési 

intézkedések támogatása  

KEHOP 4 – ERFA rendelet-tervezet 5. cikk 6. e): A biológiai 

sokféleség védelme és helyreállítása, talajvédelem és -helyreállítás 

és az ökoszisztéma-szolgáltatások elősegítése, ideértve a NATURA 

2000-t és a zöld infrastruktúrákat is  

6. d): a biológiai sokféleség és a talaj megóvása és helyreállítása és 

az ökoszisztéma-szolgáltatások elősegítése, többek között a Natura 

2000 és a zöld infrastruktúrák révén;  

KEHOP 5 - KA rendelet-tervezet 4. cikk (a) i): megújuló 

forrásokból nyert energia előállításának és elosztásának támogatása  

a) iii.:az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a 

megújuló energiák felhasználásának támogatása a közcélú 

infrastruktúrákban, beleértve a középületeket és a lakóépületeket is  

a) iv.: intelligens alacsony és közepes feszültségen működő 

elosztórendszerek fejlesztése és kialakítása  

MAHOP 

VP  

2.2.2. A prioritás részletes tartalmának bemutatása 

 

Intézkedés kedvezményezette

k 

célcsoport indikátorok 

1.2.1. 

A természeti 

erőforrásokkal 

(ásványvagyonnal, 

ásvány és termálvízzel, 

karsztvízzel) való 

fenntartható 

gazdálkodás 

földhasználók, 

gazdálkodók, 

önkormányzat, 

Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi 

Felügyelőség 

vizi közmű 

tulajdonos, 

társulás, 

szolgáltató 

központi 

költségvetési szerv 

intézményei, 

vízügyi 

igazgatóság 

önkormányzati 

tulajdonú 

A települések 

lakossága, 

gazdálkodók 

földhasználók 

output indikátorok: 

A projektterület 

településein szenny-

vízcsatornával ellátott 

lakóegységek száma (db)  

A projektterület 

településein egyedi 

szennyvízkezeléssel ellátott 

lakóegységek száma (db)  

Épített/ felújított 

vízelvezető árkok, 

csatornák hossza (m)  

Megépített/felújított/bővítet

t szennyvízhálózat hossza 

(m)  

Natura 2000 területek 

fenntartható 
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Intézkedés kedvezményezette

k 

célcsoport indikátorok 

gazdasági 

társaságok  

gazdálkodásába bevont 

gazdálkodók száma 

eredmény indikátorok: 

A kidolgozásra kerülő 

alacsony szén-dioxid-

kibocsátást célzó stratégiák 

száma (db)  

1.2.2. 

Az energiagazdálkodás 

racionalizálása, a 

települések alternatív 

és megújuló 

energiahasznosításána

k elősegítése, 

intézmények 

energiaracionalizáló 

fejlesztései, 

alkalmazkodás a 

klímaváltozás 

hatásaihoz a 

városokban 

önkormányzatok, 

központi 

költségvetési szerv 

intézményei, 

lakosság 

gazdasági 

társaságok (KKV-

k, nagyvállalatok) 

lakosság, 

gazdasági 

társaságok 

output indikátor: 

bevezetett technológiai 

fejlesztések száma 

megújuló (alternatív) 

energia termelő 

berendezések száma 

eredmény indikátorok: 

A támogatott projektek 

eredményeként elért 

energia megtakarítás (%)  

vállalati szektor által 

alkalmazott megújuló 

energiaforrások aránya 

1.2.3. 

Veszprém megye 

egyedülállóan gazdag 

turisztikai 

potenciáljának 

hasznosítása 

önkormányzatok, 

gazdasági 

társaságok, 

önkormányzati 

tulajdonú 

gazdasági 

társaságok, 

civil szervezetek 

TDM szervezetek 

szolgáltatók, 

önkormányzat 

természetes 

személyek 

output indikátor: 

támogatott kulturális 

örökségi helyszínek száma 

felújított épületek száma 

újonnan nyújtott 

szolgáltatások, kulturális 

termékek száma 

eredmény indikátorok: 

múzeumi látogatók 

számának növekedése 

vendégforgalom 

növekménye 

megye GDP növekménye 

1.2.4. 

A megye és 

megyehatáron átívelő 

agroökológiai 

potenciáljának 

hasznosítása, termelési 

feltételeinek 

gazdálkodók, 

nemzeti park 

igazgatóságok, 

őstermelők, 

termelői csoportok 

fiatal gazdálkodók 

gazdálkodók, 

őstermelők, 

termelői 

csoportok, 

önkormányzato

k 

output indikátor: 

támogatásban részesülő 

gazdák, termelők, termelői 

csoportok, vállalkozások 

száma 

minőségi rendszerhez 

csatlakozó gazdák száma 
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Intézkedés kedvezményezette

k 

célcsoport indikátorok 

megőrzése támogatott termelői 

csoportok száma 

megtermelt gyümölcs, 

zöldség mennyisége (t) 

eredmény indikátorok: 

tájhasználatnak 

megfelelően művel 

területek arányának 

növekedése 

regisztrált 

mezőgazdasággal, 

erdőgazdasággal, 

halászattal foglalkozó 

vállalkozások számának 

növekedése (%) 

elvándorlás száma csökken 
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Projektcsomagok becsült  

forrásigény 

(mFt) 

Finanszírozá

si 

forrás 

ütemezés megvalósítási 

terület 

1.2.1. A természeti erőforrásokkal (ásványvagyonnal, ásvány és termálvízzel, karsztvízzel) való 

fenntartható gazdálkodás 

A felszíni víztárolás mennyiségi 

növelése és hasznosítása, 

1000 hazai forrás, 

VP, 

KEHOP1(.3) 

2018-2020 egész megye 

területe 

Vízfolyás és vízgyűjtőjén lévő 

tavak integrált szemléletű 

fejlesztése, rehabilitációja és 

turisztikai célú hasznosítása 

100 hazai forrás, 

VP, 

KEHOP1(.3) 

2018-2020 egész megye 

területe 

kiemelten Séd, 

Séd–Nádor-

Gaja, Rába, 

Cuha, Cuhai-

Bakony ér, 

Concó, Marcal 

A takarékos vízhasználat 

ösztönzése és támogatása a 

lakossági, ipari és a 

mezőgazdasági felhasználásban. 

6000 KEHOP1(.3; 

.5), 

VP,  

2014-2020 egész megye 

területe 

A térségileg kiemelkedő karsztvíz 

bázis védelme, (karsztvízszint 

emelkedés, karsztvízkészlet-

gazdálkodás,) természetvédelmi, 

környezetvédelmi, vízrendezési – 

és vízkárelhárítási feladatok 

5000 hazai forrás 

KEHOP3(.3) 

VP 

TOP 2.1 

2014-2020 megye karsztos, 

nyílt karsztos 

területei 

Veszprém 

Ásványvíz, mint térségi 

jellegzetes természeti érték (és 

fogyasztható egészséges ivóvíz) 

védelme és kihasználása, az erre 

épülő vertikum erősítése  

2070 GINOP 1(.3; 

.5); 2(.1),  

VP 

TOP 1.1 

KEHOP 

2014-2020 Balaton-

felvidéken, 

kiemelten Zirc, 

Tapolca és 

Várpalota 

térségében. 

Felszín alatti vízkészletek 

védelme, racionális vízhasználat 

elterjesztése  

150 hazai forrás 2018-2020 egész megye 

területe 

Felszíni vízkészletek fenntartható, 

szabályozott és összehangolt 

használata, a megfelelő 

vízgazdálkodás biztosítása  

700 TOP 2.1 

hazai forrás 

2018-2020 egész megye 

területe 

Biomassza hasznosítása 9600 KEHOP4(.1) 

TOP 3.2 

VP 

2018-2020 Veszprém 

Zirc  

egész megye 

területe 

Biogáz hasznosítása 3550 KEHOP2(.3) 

TOP 3.2 

2018-2020 Veszprém, 

egész megye 

területe 

Természetes fürdőhelyek és 

védőterületeik védelme, a térség 

strandjainak kiváló 

440 hazai forrás 

KEHOP4(.1) 

2014-2020 Balaton-parti 

települések,  
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vízminőségének megőrzése. 

A Balaton jó vízminőségének 

megőrzése, annak hosszú távú 

fenntartása, 

6000 MAHOP 

KEHOP4(.1) 

2014-2020 Balaton-parti 

települések 

Az egészséges ivóvíz biztosítása 

és biztonságos szolgáltatása – 

ivóvíz javító program (víztestek 

védelme) 

4000 hazai forrás, 

KEHOP2(.1) 

2014-2020 egész megye 

területe 

Ivóvíz 

szennyezettségg

el érintett 

területeken 

A keletkező kommunális 

szennyvíz ártalmatlanítás, - 

szennyvízkezelés megoldása 

9808 KEHOP  

2(.2; .3) 

TOP 1.1 

hazai forrás 

2014-2020 egész megye 

területe 

Hulladékok kezelése, 

hasznosítása, hulladékudvarok 

kialakítása, fejlesztése 

10900 KEHOP3(.2) 2014-2017 Veszprém 

egész megye 

területe 

A szén alapú energiatermelés 

lehetőségének megtartása. 

100 KEHOP5(.3) 

TOP 

2014-2020 egész megye 

területe 

A szén vegyipari alapanyagként 

történő hasznosítása, vegyészeti 

kutatási tapasztalattal rendelkező 

Pannon Egyetem tudásbázisának 

bevonásával. 

100 GINOP 

1(.3);  

2(.4, .5) 

 

2014-2020 Várpalota, 

Balatonalmádi, 

Veszprém 

járásai 

az alumínium ágazat megőrzése 

és fejlesztése.  

100 GINOP 1(.3) 2014-2020 Ajka, Devecser 

és Várpalota 

térségében 

Szigorú környezeti 

feltételrendszer kidolgozása és 

biztosítása mind a szénkészletek 

hasznosítása, mind a bauxitra 

épülő alumíniumipari vertikum 

fejlesztése esetében. 

1000 GINOP 1(.3) 

 

2014-2020 Bauxit 

lelőhellyel 

érintett 

települések, 

Ajka 

A Balaton, vizes élőhelyek és 

egyéb természeti területek 

ökológiai és kémiai állapotának 

megóvása és további javítása, a 

Balaton part terhelésének 

korlátozása, a nádasok védelme, a 

térség élő és élettelen természeti 

értékeinek megőrzése. 

1000 KEHOP 4 

GINOP 6(.1) 

TOP 2.2 

2014-2020 Balatonpart 

menti területei 

A Balaton-felvidék aktív 

tájképvédelme, a 

természetvédelemre, táji 

adottságokra épülő gazdálkodási 

módok kialakítása, fejlesztése. 

800 KEHOP 4 

VP 

TOP 2.2 

hazai forrás 

2014-2020 Balaton-

felvidék területe 

A kulturális örökség magas szintű 

védelme, tudatosítása és 

bemutatása. 

1200 TOP 2(.2), 

VP 

GINOP 6(.1) 

2014-2020 megye teljes 

területe 

A különleges táji- és 1100 TOP 2(.2) 2014-2020 Balatonfüred és 
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kultúrtörténeti értékekkel, 

egyediséggel bíró kultúrtájak - 

azok között is kiemelten a 

borvidékek: - táji és kulturális 

jellegzetességeinek megőrzése 

1(.1) 

VP 

KEHOP 

térsége 

(Csopak, 

Tihany) 

Tapolcai járás 

A térség további beépítésének 

megakadályozása, 

tájrehabilitáció, a tájsebek 

kezelése, az eróziós és deflációs 

hatások mérséklése (magas-part 

és pincevédelem). 

1300 TOP 2(.2) 

KEHOP 

hazai forrás 

2014-2020 Balatonkenese 

és környéke 

megye teljes 

területe 

Csapadékvíz elvezető rendszerek 

kiépítése 

13780 TOP 2(.2) 

KEHOP 

hazai forrás 

2014-2017 Balaton-

felvidék, Zirci 

járás 

Veszprém 

1.2.2. Az energiagazdálkodás racionalizálása, a települések alternatív és megújuló 

energiahasznosításának elősegítése, intézmények energiaracionalizáló fejlesztései, alkalmazkodás 

a klímaváltozás hatásaihoz a városokban 

Megújuló forrásból származó 

energia termelése (szél, nap, 

biomassza), az épületállomány 

energiafelhasználásának 

csökkentése, klímabarát építészeti 

megoldások előnyben 

részesítésének támogatása. 

39606 KEHOP4(.1)

TOP 3(.2) 

GINOP 

VP 

hazai forrás 

2014-2020 Ajka, 

Nemesvámos 

Veszprém 

Nagyvázsony 

Pápa 

Veszprém 

(Aranyos-

völgyi 

multifunkcionál

is fejlesztés; 

középületek 

en.korsz.) 

A megújuló forrásból származó 

energia szállítása, raktározása. 

1700 KEHOP4(.1) 

hazai forrás 

2018-2020 egész megye 

területe, 

Veszprém 

(szolár rendszer 

kiépítése) 

Helyi szabályozások, adók, 

pénzügyi ösztönzők és 

beruházások alkalmazása a városi 

klímavédelem érdekében. 

45 TOP 6(.2), 

szabályozási 

rendszer 

hazai forrás 

2014-2017 egész megye 

területe 

A zöld gazdaság céljainak és 

elveinek követése, valamint a 

lokális erőforrásokra épülő helyi 

gazdaság erősítése. 

231 VP,  hazai 

forrás 

KEHOP 

5(.1) 

MAHOP 

2014-2020 egész megye 

területe 

Klímabarát, alacsony szén-dioxid 

kibocsátású, versenyképes és 

biztonságos városi 

tömegközlekedés kialakítása, a 

gyalogos és a kerékpáros 

közlekedés előtérbe helyezésével, 

800 TOP 3(.2), 

hazai forrás 

2014-2020 egész megye 

területe 
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valamint a szolgáltatások 

technikai alkalmazkodása  

1.2.3. Veszprém megye egyedülállóan gazdag turisztikai potenciáljának hasznosítása 

a kultúra (ezen belül kiemelten a 

helyi kultúra) szerepének 

erősítése a turisztikai kínálat 

bővítésében, strandfejlesztés, vár 

is múzeum fejlesztés 

20069 TOP 

2(.2) 1(.1), 

GINOP 6 

hazai forrás 

2014-2020 Ajka, 

Balatonalmádi 

Balatonkenese, 

Balatonfűzfő 

Csesznek, 

Veszprém, 

Várpalota 

egész megye 

területe 

Kulturális negyed, állatkert 

fejlesztés, speciális funkciójú 

turisztikai helyszínek fejlesztése 

15730 TOP 2(.2) 

GINOP 

VP 

hazai forrás 

2014-2020 Veszprém 

a speciális helyi és térségi 

termékek előállításának, helyi 

termékláncba való integrálásának 

támogatása, 

190 TOP 1(.1), 

VP 

MAHOP 

2014-2020 Ajka, Halimba; 

Sümeg, 

Veszprém (A 

mi piacunk..) 

egész megye 

területe 

a falusi turizmus igényes 

szálláshelyeinek bővítése, a 

meglévő szálláshelyek 

vonatkozásában a szolgáltatás 

minőségének javítását szolgáló 

fejlesztések támogatása, az 

egyházi, lovas, vadász, horgász, 

csillagászati és geo-turizmus 

infrastrukturális feltételeinek 

javítása, a jelzett gyalogutak 

(turistautak) hálózatának bővítése 

9852 VP,  

TOP 

1(.1); 2(.2), 

hazai forrás, 

GINOP 6 

KEHOP 4 

2014-2020 a megye 

területe: 

kiemelten:  

Bakonynána 

Balatonfüred 

Zirc, Csesznek, 

Nagyesztergár 

a Balaton-felvidék és a Bakony 

közötti közúti közlekedés 

feltételeinek javítása, 

4000 hazai forrás 2018-2020 egész megye 

területe 

a balatoni regionális szerepkörű 

kerékpárút hálózatra ráhordó 

térségi kerékpárút hálózat 

fejlesztése, a kerékpáros 

turizmust segítő szolgáltató 

infrastruktúra fejlesztésével 

1800 TOP 5(.2) 

VP 

GINOP 

2014-2020 Balatonalmádi 

Balatonfűzfő, 

Szentkirályszab

adja 

egész megye 

területe 

a térség átjárhatóságát biztosító 

közlekedéshálózat fejlesztés 

támogatása a 4 és 5 számjegyű 

mellékutak kötelező műszaki 

paramétereitől elmaradó 

útkapcsolatok kialakításával,  

1869 hazai forrás 2014-2020 egész megye 

területe 

tematikus utak kialakításának 

ösztönzése illetve szervezésének 

3877,4 TOP 1(.1);  

2(.2); 3(.1) 

2014-2020 egész megye 

területe 
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segítése, háttér-infrastruktúra 

fejlesztése, információs pontok és 

közös programok szervezése. 

a közösségi közlekedési 

megállóhelyek 

megközelíthetőségének javítása, a 

vendégfogadásra alkalmas 

települési környezet kialakítása. 

GINOP 

VP 

EFOP 

4evecser 

Kolontár 

Borszörcsök 

Kiscsősz 

Somlóvecse 

Somlóvásárhely 

Doba 

Iszkáz  

Pápai járás 

Sümeg 

Tapolcai járás 

Veszprém 

Nagyvázsony 

Veszprém 

Megyei Várak 

Egyesület 

Egyház, 

Bakonybél, 

Pénzesgyőr, 

Zirc, 

Bakonyoszlop 

1.2.4. A megye és megyehatáron átívelő agroökológiai potenciáljának hasznosítása, termelési 

feltételeinek megőrzése 

A jó termőhelyi adottságú 

területeken a parlagterületek 

csökkentése,  

800 VP 2014-2020 egész megye 

területe 

a termőhelyi viszonyoknak 

megfelelő tájgazdálkodás 

támogatása 

400 VP 2014-2020 egész megye 

területe 

a takarmánytermesztésre alapuló 

állattenyésztés és a feldolgozóipar 

(húsipar, tejipar) fejlesztése, 

300 VP,  

GINOP 1 

2014-2020 egész megye 

területe 

mezővédő erdősávok létesítése 100 hazai forrás 2018-2020 egész megye 

területe 

A megye közepes termőhelyi 

adottságú térségeiben a 

termőhelyi adottságoknak 

megfelelő gazdálkodás kialakítása 

és támogatása  

400 VP 2014-2020 egész megye 

területe 

a munkaintenzív kertészeti 

ágazatok támogatása 

400 VP 

MAHOP 

2014-2020 egész megye 

területe 

a kiegészítő, háztáji gazdálkodás 

feltételeinek javítása a termékek 

mind nagyobb részének helyben 

történő értékesítésével és 

feldolgozásával 

300 VP, hazai 

forrás 

2014-2020 egész megye 

területe 

A megye mezőgazdasági 

művelésre legkevésbé alkalmas - 

jellemzően dombvidéki – 

területein  

300 VP,  2014-2020 egész megye 

területe 
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a rét- és legelőgazdálkodás 

támogatása, 

az erdőterületek bővítése  300 VP, hazai 

forrás 

2014-2020 egész megye 

területe 

a kisüzemi és ház körüli 

állattartás támogatása, a termékek 

helyi és térségi piacra jutásának 

biztosításával, a felvásárlás 

megszervezésével, 

400 VP,  

TOP 1(.1) 

2014-2020 egész megye 

területe 

az erózió elleni védelem 400 KEHOP 

1(.5), VP 

2014-2020 egész megye 

területe 
 

2.3. A mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, a helyi és térségi 

közlekedési infrastruktúra fejlesztése 

 

2.3.1. A prioritáshoz kapcsolódó elérendő célok részletes meghatározása 

 

3. prioritás A mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, a helyi és 

térségi közlekedési infrastruktúra fejlesztése 

Kapcsolódó EU 

tematikus 

célkitűzések: 

(4) az alacsony CO2-kibocsátású gazdaságra való áttérés 

támogatása minden ágazatban  

(7) a fenntartható közlekedés előmozdítása és a kapacitáshiányok 

megszüntetése a főbb hálózati infrastruktúrákban  

Kapcsolódó megyei 

átfogó cél(ok):  

A cél a közlekedési szolgáltatások minőségének, és 

megbízhatóságának javítása, ezen keresztül a gazdaság 

versenyképességének növelése, illetve az itt élők életminőségének 

javítása. 

Kapcsolódó megyei 

specifikus cél(ok):  

A megye erőteljesebb bekapcsolása a Közép-Dunántúl, az ország 

(egyúttal Közép-Európa) térszerkezetébe,  

 a térségi versenyképességet és növekedést segítő térszerkezet 

kialakítása, a térségi kapcsolatok erősítése  

o a megye térségei és térszervező városai regionális 

kapcsolatrendszerének fejlesztése (a KNy-i valamint az ÉD-i 

kapcsolatok erősítésével, illetve kiépítésével),  

o Veszprém regionális központ szerepének erősítése (a 

megyeszékhely gazdaságának, felsőoktatásának, kutatási- és 

innovációs központi szerepkörének bővítése, a város 

várostérségi ellátó és szervező szerepének erősítése),  

o a megye térszervező központjainak (Pápa, Balatonfüred, 

Ajka, Várpalota, Tapolca, Sümeg, Zirc) központi 

funkcióinak fejlesztése, helyi gazdaságaik térségükre 

kisugárzó fejlesztése,  

o a megyeközpont, az alközpontok, a térszervező városok 
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munkahelyei és ellátó intézményei elérhetőségének javítása,  

 a gazdasági növekedés és beruházások területi terítése.  

A prioritás specifikus 

céljai:  

A munkába járáshoz szükséges hivatásforgalmú kerékpárút-hálózat 

és kerékpárforgalmi létesítmények, a kerékpáros közösségi 

közlekedési rendszerek fejlesztése  

Közlekedési csomópontokban őrzött kerékpár-tárolók, P+R 

parkolók, kerékpár-kölcsönzők, létesítése; az az intermodalitás 

lehetőségének növelése, autóbusz pályaudvarok, vasútállomások 

fejlesztése 

A nem kötött pályás elővárosi és városi közlekedés fejlesztése (pl. 

gyalogos, kerékpáros közlekedés, közúti közlekedés), korszerű, 

környezetbarát járműpark fejlesztése 

A balesetveszélyes gócpontok átalakítása 

Térinformatikai alapú kerékpárút és önkormányzati infrastruktúra 

nyilvántartási rendszerek, adatbázisok kialakítása, kifejlesztése 

megyei illetve kistérségi szinten. 

A közösségi közlekedés költség hatékony működését elősegítő, az 

utazási körülményeket javító igényvezérelt közlekedési rendszerek 

bevezetése. 

Önkormányzati utak fejlesztése, a szilárd burkolattal ellátott 

úthálózati lefedettség növelése 

A gépjárművel nem rendelkezők esélyegyenlőségének biztosítása 

Intelligens közlekedési rendszerek használatának elősegítése: a 

közösségi közlekedés járműparkjának menedzsmentjének és az 

elektronikus jegyrendszer kiépítése 

A prioritás területi 

céljai:  

A prioritási tengely a megye egész területére koncentrál, de minden 

esetben az érintett települések helyi adottságaihoz kell igazítani és 

egymással térségileg integráltan kell megvalósítani. 

Prioritás intézkedései: 1.3.1. Az elérhetőség javítása  

1.3.2. Térségi mobilitás biztosítása 

1.3.3. Környezetbarát közlekedési eszközök használata 

1.3.4. Intelligens közlekedési rendszerek fejlesztése 

1.3.5. Forgalombiztonság növelése 

Finanszírozó forrás 

(uniós, nemzetközi, 

hazai) 

IKOP 1, IKOP 2, IKOP 3, IKOP 4, TOP 1, TOP 2, TOP3; GINOP 

6, hazai forrás, CEF 

Beruházási prioritások IKOP 1 - KA 1303/2013/EU rendelet 7i - „a multimodális egységes 

európai közlekedési térség támogatása a TEN-T-be történő 

beruházás révén”  

IKOP 2 - KA 1303/2013/EU rendelet 7i - „a multimodális egységes 

európai közlekedési térség támogatása a TEN-T-be történő 

beruházás révén  

IKOP 3 - KA 1303/2013/EU rendelet 7ii - „környezetbarát (többek 

között alacsony zajkibocsátású) és alacsony szén-dioxid 

kibocsátású közlekedési rendszerek, többek között belvízi és tengeri 

hajózási útvonalak, kikötők, multimodális összeköttetések és 

repülőtéri infrastruktúrák fejlesztése és korszerűsítése, a 

fenntartható regionális és helyi mobilitás előmozdítása érdekében”  
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IKOP 4 - KA 1303/2013/EU rendelet 7c - „környezetbarát (többek 

között alacsony zajkibocsátású) és alacsony szén-dioxid 

kibocsátású közlekedési rendszerek, többek között belvízi és tengeri 

hajózási útvonalak, kikötők, multimodális összeköttetések és 

repülőtéri infrastruktúrák fejlesztése és korszerűsítése, a 

fenntartható regionális és helyi mobilitás előmozdítása érdekében 

7b - „a regionális mobilitás fokozása a másodrangú és harmadrangú 

csomópontok TEN-T infrastruktúrához – többek között a 

multimodális csomópontokhoz – történő kapcsolásával”  

TOP 1.- 1301/2013/EU rendelet 5. cikk 8 b): a foglalkoztatásbarát 

növekedés elősegítése a saját belső potenciál kifejlesztése által, az 

adott területeket érintő területi stratégia részeként, beleértve a 

hanyatló ipari régiók átalakítását, valamint az egyes természeti és 

kulturális erőforrások fejlesztését, illetve az ezekhez való 

hozzáférhetőség javítását  

TOP 2. - ERFA rendelet 5. cikk 6(e): a városi környezetfejlesztést, 

a városok megújítását, a rozsdaövezetek (köztük a átalakuló 

használatú területek) helyreállítását és szennyezésmentesítését és a 

légszenynyezettség csökkentését célzó intézkedések, valamint a 

zajcsökkentési intézkedések támogatása  

(6) c) a természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, 

elősegítése és fejlesztése  

TOP 3. - ERFA rendelet 5. cikk 4 (e) alacsony szén-dioxid-

kibocsátással járó stratégiák támogatása valamennyi területtípuson, 

de különösen a városi területeken, ideértve a fenntartható 

multimodális városi mobilitást és a kárenyhítést előmozdító 

alkalmazkodási intézkedések támogatását  

4 (c): az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a 

megújuló energiák felhasználásának támogatása a közcélú 

infrastruktúrákban, beleértve a középületeket és a lakóépületeket is  

GINOP 6 - 1301/2013 (EU) ERFA rendelet 5. cikk (6) c) természeti 

és kulturális örökség megőrzése védelme, elősegítése és fejlesztése;  
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2.3.2. A prioritás részletes tartalmának bemutatása 

 

Intézkedés kedvezményezettek célcsoport indikátorok 

1.3.1. 

Az elérhetőség 

javítása  

Települési 

önkormányzatok  

Magyar Közút 

NIF Zrt. 

MÁV Zrt. 

 

Települési 

önkormányzatok  

Magyar Közút 

NIF Zrt. 

MÁV Zrt. 

output indikátor: 

Átlagos napi forgalom 

(egységjármű/nap), 

Megépült új utak 

hossza (km)  

Felújított utak hossza 

(km)  

eredmény indikátor: 

ÁNF (átlagos napi 

forgalom) változása 

(%)  

1.3.2. 

Térségi mobilitás 

biztosítása 

Volán, települési 

önkormányzatok 

MÁV Zrt. 

Magyar Közút 

NIF Zrt. 

MÁV Zrt. 

 

önkormányzatok, 

lakosság 

output indikátor: 

felújított, korszerűsített 

megállók,pályaudvarok 

hivatásforgalmi 

kerékpárutak hossza 

(m) 

kiépített, felújított utak 

hossza 

eredmény indikátor: 

szén-dioxid kibocsátás 

csökkentése 

üvegházhatású gázok 

csökkentése 

balesetbeszélyes 

csomópontok 

számának csökkenése 

1.3.3. 

Környezetbarát 

közlekedési eszközök 

használata 

önkormányzatok, 

volán társaságok 

civil szervezetek 

KKV-k, 

nagyvállalatok 

munkavállalók, 

lakosság 

output indikátor: 

elektromos, korszerű 

dízel, gáz buszok 

száma 

bérbringa hálózatok 

száma 

kerékpártárlók száma 

eredmény indikátor: 

szén-dioxid kibocsátás 

csökkentése 

1.3.4. 

Intelligens 

közlekedési 

önkormányzatok, 

volán társaságok, 

MÁV Zrt. 

lakosság, output indikátor: 

térségi közlekedési 

rendszerek száma 
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Intézkedés kedvezményezettek célcsoport indikátorok 

rendszerek fejlesztése eredmény indikátor: 

közlekedési rendszerek 

hatékonyságának 

növekedése 

1.3.5. 

Forgalombiztonság 

növelése 

önkormányzatok 

Magyar Közút 

NIF Zrt. 

MÁV Zrt. 

 

lakosság output indikátor: 

kiépített, felújított 

kerékpárutak hossza 

(km) 

átépített csomópontok 

száma 

eredmény indikátor: 

közlekedési rendszerek 

hatékonyságának 

növekedése 

szén-dioxid kibocsátás 

csökkentése 

balesetbeszélyes 

csomópontok 

számának csökkenése 

 

 

Projektcsomagok becsült  

forrásigény 

(mFt) 

Finanszírozá

si 

forrás 

ütemezés megvalósítási 

terület 

1.3.1. Az elérhetőség javítása 

A megye térségei városai 

elérhetősége, 

versenyképességük javítása, 

népességmegtartó és 

népességvonzó képességük 

növelése érdekében, hiányzó 

kapcsolatok pótlása, 

iparterületek elérhetősége 

1625 IKOP,  

TOP 3(.1), 

hazai forrás 

2018-2020 Kiemelten a 

teljes 

Devecseri és 

Tapolcai járás, 

Veszprém és 

az egész 

megye területe 

Ajka (ip. 

bekötőút), 

Kajárpéc-

Nagydém 

a hiányzó, illetve gyenge 

kapacitású É-D-i közlekedési 

kapcsolatok kiépítése, illetve 

kapacitások növelése 

10000 IKOP, hazai 

forrás 

2018-2020 egész megye 

területe 

a megyei területrendezési 

tervben rögzített közúti és vasúti 

hálózatfejlesztések ütemezett 

megvalósítása 

gyorsforgalmi főúthálózat, 

vasúti törzshálózat fejlesztése 

34 000 IKOP, CEF 

hazai forrás 

2014-2020 egész megye 

területe 

(pl: Veszprém, 

Városlőd – 

Pápa – Csorna 

– 
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Mosómagyaro

vár tengely, 

Vasút 

esetében: 

Veszprém-

Győr, Pápa-

Csorna, Pápa-

Kisbér) 

a kerékpáros közlekedés 

feltételeinek javítása,  

980 TOP 2(.2) 

3(.1) 

IKOP 4 

VP-6.2. 

hazai forrás 

2014-2020 Kiemelten az 

Ajka, Tapolcai 

Zirci járás, és 

Veszprém, 

továbbá egész 

megye területe 

Települési elkerülő szakaszok 

építése 

30 000 IKOP 

Hazai forrás 

TOP-1.3. 

2018-2020 Pápa; Zirc, 

Tüskevár 

(jelentős 

forgalmat 

bonyolító 

főutak mellett 

lévő 

települések) 

1.3.2. Térségi mobilitás biztosítása 

kerékpárút hálózat kialakítása és 

a meglévő kerékpárút hálózat 

további fejlesztése, a 

balesetmentes közlekedés 

feltételeinek megteremtése 

16209 TOP 2(.2) 

3(.1) 

IKOP, 

hazai forrás 

VP-6.2. 

2014-2020 Ajka járás, 

Veszprém 

Csopak 

Nemesvámos 

Tótvázsony 

Nagyvázsony 

Vöröstó 

Szentkirálysza

badja 

Mencshely 

Zirc 

Veszprém 

egész megye 

területe 

utazási igényeknek megfelelő és 

színvonalú, igényvezérelt 

közösségi közlekedés 

biztosítása, települések közötti 

munkahelyi buszok, 

iskolabuszok indítása, új városi 

buszok 

6120 TOP 3(.1), 

hazai forrás 

2018-2020 Ajka, 

Várpalotai 

járás 

egész megye 

területe 

Fenntartható mobilitás (ÖK, 

ICS, CSP) 

26450 TOP 3(.1) 

IKOP 4. 

IKOP-3.3. 

2014-2020 Veszprém 

(ITS szerint) 

intermodalitás javítása: vasúti, 

közúti és egyéni közlekedési 

módok közötti módváltások 

7216 TOP, IKOP, 

hazai forrás 

2014-2020 Zirc, Olaszfalu 

Csesznek, 

Devecser 
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megkönnyítése, szükség szerint 

közlekedési hálózatok 

átszervezése, integrált 

közlekedési csomópontok 

létrehozása. 

egész megye 

területe 

1.3.3. Környezetbarát közlekedési eszközök használata 

a pozitív externáliákat létrehozó 

tevékenységek támogatása, utak 

minőségi fejlesztése 

7195 TOP 1, hazai 

forrás 

2014-2020 egész megye 

területe 

a kerékpártárolók kialakítása 50 TOP 3(.1), 

TOP-2.1. 

hazai forrás 

2014-2020 egész megye 

területe 

bérbringa rendszerek fejlesztése, 

kiépítése 

10 TOP 3(.1), 

hazai forrás 

2014-2017 egész megye 

területe 

elektromos buszok, elektromos 

autók beszerzése, használata, 

korszerű kedvező károsanyag 

kibocsátású, illetve zéró 

emissziós áruszállító járművek 

használata 

10000 TOP 3(.1), 

hazai forrás 

2018-2020 egész megye 

területe 

Elektromos töltőállomások 

létrehozása 

600 TOP 3.(2) 

hazai forrás 

2018-2020 Veszprém 

a településeken "zöld zónák" 

létrehozása 

100 TOP 2(.1), 

hazai forrás 

2014-2020 Ajka 

1.3.4. Intelligens közlekedési rendszerek fejlesztése 

A több járást összefogó 

összehangolt, modulárisan 

felépülő közösségi közlekedés. 

1000 TOP 1(.3) 

3(.1),  

hazai forrás 

2014-2020 egész megye 

területe 

Közlekedésszervezési 

megoldások, a városi 

közlekedés hatékonyságának 

javítása érdekében  

500 TOP 1(.3) 

3(.1),  

hazai forrás 

2018-2020 egész megye 

területe 

1.3.5. Forgalombiztonság növelése 

Járás települései közötti 

kerékpárút hálózat fejlesztése 

1600 TOP_2.2. 

TOP-3.1. 

TOP 2(.1) 

GINOP 6, 

hazai forrás 

2018-2020 Megyei teljes 

területe. 

(Várpalota, 

Ősi, Berhida, ) 

A településeken belül közlekedő 

lakosok biztonságának növelése 

érdekében szükséges 

forgalomtechnikai megoldások 

kialakítása 

7419 TOP-1.2. 

TOP 3(.1.), 

hazai forrás 

2014-2020 Ajka, 

Adásztevel, 

Marcaltő, 

Békás, 

Mezőlak, 

Takácsi, Pápa, 

Bakonyjákó, 

Nemesszalók, 

Homokbödöge

, Vinár,  

Bakonyszücs, 

Mihályháza 
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Tapolcai járás 

egész megye 

területe 

 

2.4. A lakosság életminőségének javítása, a diszkrimináció mentesség, 

valamint a közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

esélyegyenlőségének biztosításával. A helyi közösségek fejlesztése 
 

2.4.1. A prioritáshoz kapcsolódó elérendő célok részletes meghatározása 

 

4. prioritás A lakosság életminőségének javítása, a diszkrimináció 

mentesség, valamint a közösségi szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés esélyegyenlőségének biztosításával. A helyi 

közösségek fejlesztése. 

Kapcsolódó EU 

tematikus 

célkitűzések: 

(1) A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése  

(4) az alacsony CO2-kibocsátású gazdaságra való áttérés 

támogatása minden ágazatban 

(6) környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának 

előmozdítása  

(9) a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni 

küzdelem  

(8) a foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának 

támogatása  

(10) beruházások az oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó 

tanulás területén  

(11) az intézményi kapacitások és a közigazgatás hatékonyságának 

fokozása  

Kapcsolódó megyei 

átfogó cél(ok):  

Veszprém megye települései nyújtsanak egészséges és harmónikus 

környezetet az itt élők és az itt pihenők számára. A megye városai 

és várostérségei legyenek képesek az új kihívásokhoz 

alkalmazkodni összehangolt, integrált fejlesztések 

eredményeképpen. A helyi társadalmak fejlesztése járuljon hozzá a 

közösségek érdekeinek érvényesítéséhez, az esélyegyenlőség 

biztosításához. 

A megye társadalma egészsége és megújuló képessége növelése 

érdekében cél  

- a népességszám csökkenésének megállítása (nagyobb 

távlatban a népesség növelése),  

- a gyermekek születésének ösztönzése,  

- a lakosság egészségi állapotának javítása a várható 

élettartam növelése, 

- a megye települései népességmegtartó és a népességvonzó 
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erejének növelése, 

- a megyében élők versenyképes tudásának megőrzése és 

folyamatos bővítése a változó követelmény mindenkori 

figyelembevételével 

Kapcsolódó megyei 

specifikus cél(ok):  

Veszprém megye társadalma egészsége és megújuló képessége 

növelése,  

A népességszám csökkenésének lassítása, megállítása (nagyobb 

távlatban a népesség növelése),  

A humán erőforrások fejlesztése 

Az életkörülmények javítása, a környezettudatos, egészséges 

életmód elterjesztésével, feltételei biztosításával 

A helyi és a térségi identitás erősítése, közösségfejlesztés 

A prioritás specifikus 

céljai:  

Városok ellátó szerepének növelése a környező települések 

tekintetében 

A városok demográfiai problémáinak kezelése, a leromlott 

városrészek hanyatlásának megállítása, megelőzése 

A lakosság egészségének megőrzése, egészségi állapotának javítása 

Az oktatás, a képzés és a továbbképzés fejlesztése minden szinten 

(közoktatásban, képzésben és továbbképzésben valamint a 

felsőoktatásban) 

A megyei és a térségi gazdaságba hasznosulni és integrálódni képes 

kutatás-fejlesztési tevékenységek támogatása 

Az egyetem-kutatóintézet-ipar klaszterek, platformok működésének 

támogatása, a kapcsolatrendszerek erősítése  

A szociálpolitika hatékonyságának javítása, társadalmi 

felzárkóztatás 

A kultúra fejlesztése 

A sport fejlesztése 

Tudatformálás és a fizikai-, tárgyi feltételek javítása a 

környezettudatos, egészséges életmód elterjesztése érdekében 

A helyi és a térségi identitás erősítése, közösségfejlesztés. 

A prioritás területi 

céljai:  

A prioritási tengely Veszprém megye egész területére koncentrál. A 

megye egészségügyi és oktatási központjai szerepe hangsúlyos. A 

területi hátrányokból származó társadalmi hátrányok csökkentése 

kiemelten a megye Vas és Zala megyei határ menti településeiben 

valamint a belső periféria településeiben fontos. 

Prioritás intézkedései: 1.4.1. A városok demográfiai problémáinak kezelése, 

szegregátumok kezelése 

1.4.2. Városok ellátó szerepének növelése a várostérségek központi 

funkcióinak erősítése 

1.4.3. A szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti 

alapellátásokhoz (bölcsőde, családi napközik stb.), valamint óvodai 

ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének 
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fejlesztése 

1.4.4. A megye környezetminőségének javítása 

1.4.5. A lakosság egészségének megőrzése, egészségi állapotának 

javítása 

1.4.6. A népesség képzettségének és innovációs képességeinek 

javítása, fiatalok, pályakezdők megyei foglalkoztatásba integrálása 

Finanszírozó forrás 

(uniós, nemzetközi, 

hazai) 

EFOP, TOP, RSZTOP,KEHOP, GINOP  hazai forrás 

Beruházási prioritások IKOP 4 - KA 1303/2013/EU rendelet 7c - „környezetbarát (többek 

között alacsony zajkibocsátású) és alacsony szén-dioxid 

kibocsátású közlekedési rendszerek, többek között belvízi és tengeri 

hajózási útvonalak, kikötők, multimodális összeköttetések és 

repülőtéri infrastruktúrák fejlesztése és korszerűsítése, a 

fenntartható regionális és helyi mobilitás előmozdítása érdekében 

7b - „a regionális mobilitás fokozása a másodrangú és harmadrangú 

csomópontok TEN-T infrastruktúrához – többek között a 

multimodális csomópontokhoz – történő kapcsolásával”  

TOP 1.- 1301/2013/EU rendelet 5. cikk 8 b): a foglalkoztatásbarát 

növekedés elősegítése a saját belső potenciál kifejlesztése által, az 

adott területeket érintő területi stratégia részeként, beleértve a 

hanyatló ipari régiók átalakítását, valamint az egyes természeti és 

kulturális erőforrások fejlesztését, illetve az ezekhez való 

hozzáférhetőség javítását  

TOP 2. - ERFA rendelet 5. cikk 6(e): a városi környezetfejlesztést, 

a városok megújítását, a rozsdaövezetek (köztük a átalakuló 

használatú területek) helyreállítását és szennyezésmentesítését és a 

légszenynyezettség csökkentését célzó intézkedések, valamint a 

zajcsökkentési intézkedések támogatása  

(6) c) a természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, 

elősegítése és fejlesztése  

TOP 4. - ERFA rendelet 5. cikk 9 (a) beruházás a nemzeti, 

regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és szociális 

infrastruktúrába, az egészségügyi státuszbeli egyenlőtlenségek 

csökkentése, valamint átállás az intézményi szolgáltatásokról a 

közösségi alapú szolgáltatásokra  

9 (b) a városi és vidéki területeken élő, rászoruló közösségek fizikai 

rehabilitációjának, valamint gazdasági és társadalmi 

fellendülésének támogatása  

TOP 5 - ERFA rendelet 5. cikk 9) d) a közösségvezérelt helyi 

fejlesztési stratégiák keretében végzett beruházások  

TOP 6 - ESZA rendelet 3. cikk (1) a) i: munkaerő-piaci hozzáférés a 

munkakeresők és az inaktív személyek számára többek között helyi 

foglalkoztatási kezdeményezések és a munkavállalói mobilitás 

ösztönzése révén  

(1) b) i: az aktív befogadás, többek között az esélyegyenlőség és az 

aktív részvétel előmozdítása, valamint a foglalkoztathatóság 

javítása érdekében  

GINOP 5. – 1304/2013 (EU) ESZA rendelet 3. cikk (1) c) iii. Az 
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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;  

(1) c) iv. Az oktatási és képzési rendszerek munkaerő-piaci 

igényekhez való igazodásának javítása, a tanulásból a munkába 

történő átmenet megkönnyítése, a szakmai oktatás és a képzési 

rendszerek megerősítése és minőségének javítása többek között a 

készségek iránti igény előrejelzésén alapuló mechanizmusok, a 

tananyagok kiigazítása, a munkaalapú tanulási rendszerek – 

beleértve a duális tanulási rendszereket és a tanulószerződéses 

gyakorlati képzéseket – létrehozása és továbbfejlesztése.  

GINOP 4 - 1301/2013 (EU) ERFA rendelet 5. cikk (8) b) A 

foglalkoztatásbarát növekedés elősegítése a saját belső potenciál 

kifejlesztése által, az adott területeket érintő területi stratégia 

részeként, beleértve a hanyatló ipari régiók átalakítását, valamint az 

egyes természeti és kulturális erőforrások fejlesztését, illetve az 

ezekhez való hozzáférhetőség javítását;  

3. cikk (1) a) i. Az álláskeresők és az inaktív személyek – többek 

között a tartós munkanélküliek és a munkaerőpiactól távol esők - 

foglakoztatáshoz való hozzáférése, többek között a helyi 

foglalkoztatási kezdeményezések és a munkavállalói mobilitás 

ösztönzése révén is;  

(1) a) v. A munkavállalók, vállalkozások és vállalkozók 

alkalmazkodása a megváltozott körülményekhez;  

(1) a) ii. A fiatalok, különösen a nem foglalkoztatottak, oktatásban 

és képzésben nem részesülők, közöttük a társadalmi kirekesztés 

kockázatának kitett és a marginalizálódott közösségekből jövő 

fiatalok fenntartható munkaerő-piaci integrációja, többek között az 

ifjúsági garancia végrehajtása révén;  

KEHOP 3 - KA rendelet 4. cikk c) i.: a hulladékágazatba történő 

beruházás az uniós környezeti vívmányok követelményeinek való 

megfelelés és a tagállamok által megállapított, e követelményeken 

túlmutató beruházási igények kielégítése érdekében  

c) iv.:a városi környezetfejlesztést, a városok megújítását, a 

rozsdaövezetek (köztük az átalakuló használatú területek) 

helyreállítását és szennyezésmentesítését és a légszennyezettség 

csökkentését célzó intézkedések, valamint a zajcsökkentési 

intézkedések támogatása  

KEHOP 5 - KA rendelet-tervezet 4. cikk (a) i): megújuló 

forrásokból nyert energia előállításának és elosztásának támogatása  

a) iii.:az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a 

megújuló energiák felhasználásának támogatása a közcélú 

infrastruktúrákban, beleértve a középületeket és a lakóépületeket is  

a) iv.: intelligens alacsony és közepes feszültségen működő 

elosztórendszerek fejlesztése és kialakítása 

EFOP1 - EUMSZ 121. cikke (2) bekezdésével összhangban 

elfogadott országspecifikus ajánlásokban és az EUMSZ 148. cikke 
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(4) bekezdésével összhangban elfogadott vonatkozó tanácsi 

ajánlásokban azonosított kihívásokat, az előzetes értékelés 

figyelembevételével 1304/2013 (EU) ESZA rendelet  

9.(i) Az aktív befogadás, többek között az esélyegyenlőség és az 

aktív részvétel előmozdítása, valamint a foglalkoztathatóság 

javítása érdekében  

9 (ii) A marginalizálódott közösségek – például a romák – 

társadalmi-gazdasági integrációja  

9 (iv) Közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák  

9 (v) A foglalkoztatáshoz való hozzáférés megkönnyítése 

érdekében a társadalmi vállalkozói szellem, a társadalmi 

vállalkozásokba történő szakmai integráció és a szociális és 

szolidáris gazdaság előmozdítása; 
9. (vi). Közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák 
9 (h) A szociális gazdaság és vállalkozások ösztönzése  

9.(b) 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 

(9.a) A városi és vidéki területeken élő, rászoruló közösségek 

fizikai rehabilitációjának, valamint gazdasági és társadalmi 

fellendülésének támogatása  

10 a) Az oktatásba, a készségekkel kapcsolatos képzésbe, 

szakképzésbe és az egész életen át tartó tanulásba történő beruházás 

oktatási és képzési infrastruktúrák kifejlesztésével (10.a)  

10.i) korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a korai 

iskolaelhagyás megelőzése, a minőségi oktatáshoz való egyenlő 

hozzáférés biztosítása a koragyermekkori nevelésben, az alap- és 

középfokú oktatásban, ideértve az oktatásba való visszatérést 

ösztönző formális, informális és nem formális tanulási formákat is 

10.ii) A felsőfokúnak megfelelő szintű oktatás minőségének, 

hatékonyságának és hozzáférhetőségének javítása az oktatásban 

való részvétel növelése érdekében, különösen a hátrányos helyzetű 

csoportok számára  

10.iii) Az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való 

hozzáférés ösztönzése, a munkavállalók készségeinek naprakésszé 

tétele, továbbá az oktatási és képzési rendszereknek a munkaerő-

piaci igényekhez való igazítása  

KÖZOP - 1301/2013/EU rendelet 5 cikk 2.c az e-kormányzás, az e-

tanulás, az e-befogadás, az e- kultúra és az e-egészségügy ikt-

alkalmazásainak megerősítése  

1304/2013/EU rendelet 3 cikk d) i) azon közigazgatási szervek és 

közszolgálatok intézményi kapacitá-sának és hatékonyságának 

növelésébe történő beruházások nemzeti, regioná-lis és helyi 

szinten, amelyek célja a reformok, a jobb szabályozás és a jó 

kormányzás megvalósítása  

1304/2013/EU rendelet 3 cikk d) ii) : az oktatással, az egész életen 

át tartó tanulással és a képzés-sel foglalkozó politikák, valamint a 
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foglalkoztatási és szociálpolitika kidol-gozásában érintett 

valamennyi érdekelt kapacitásának kiépítése többek között a 

nemzeti, regionális és helyi szintű reformok ösztönzését szolgáló 

ágazati és területi paktumok révén.  

1301/2013/EU rendelet 5 cikk 11, a hatóságok és az érintettek 

intézményi kapacitásának növelése és eredményes közigazgatás 

kialakítása az ERFA feladatainak végrehajtásához kapcsolódó 

közigazgatási rendszerek és közszolgáltatások eredményessé-gének 

és intézményi kapacitásának megerősítése által.  

 

2.4.2. A prioritás részletes tartalmának bemutatása 

 

Intézkedés kedvezményezettek célcsoport indikátorok 

1.4.1. 

A városok és falvak 

demográfiai 

problémáinak kezelése, 

szegregátumok 

kezelése 

helyi/megyei 

önkormányzatok, 

civil szervezetek, 

szociális szolgáltatók 

KLIK 

hátrányos 

helyzetűek 

output indikátorok: 

akadálymentesített 

épületek száma  

új gyermekjóléti 

szolgáltatást ellátó 

szociális hálózatok 

száma 

eredmény 

indikátorok: 

vándorlási veszteség 

csökkentése 

családsegítő 

szolgálatok számának 

alakulása 

általános iskola 8 

osztályát elvégzettek 

aránya 

jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtásban 

részesülők számának 

alakulása 

1.4.2. 

Városok és falvak 

ellátó szerepének 

növelése, a 

várostérségek központi 

funkcióinak erősítése 

települési 

önkormányzatok,  

Önkormányzati 

tulajdonú, térségi 

gazdaságfejlesztési 

céllal működő 

gazdasági 

társaságok, nonprofit 

szervezetek 

önkormányzati 

lakosság output indikátorok: 

elkészült tervek 

száma 

felújított épületek 

száma 

felújított közterület 

nagysága (m2) 

újonnan kialakított 

zöldterületek, parkok 

területe (m2) 
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Intézkedés kedvezményezettek célcsoport indikátorok 

tulajdonú gazdasági 

társaságai. 

államigazgatási 

szervek 

eredmény 

indikátorok: 

zöldterületek 

arányának 

növekedése 

felhagyott 

hasznosítatlan 

területek 

nagyságának 

csökkenése 

1.4.3. 

A szociális 

alapszolgáltatásokhoz 

és gyermekjóléti 

alapellátásokhoz 

(bölcsőde, családi 

napközik stb.), valamint 

óvodai ellátáshoz való 

hozzáférés javítása és a 

szolgáltatások 

minőségének 

fejlesztése 

Települési 

önkormányzatok 

Vállalkozók,  

Nonprofit cégek 

Alapítványok 

egyházak 

Egyesületek  

bölcsődés, óvodás 

gyerekek, 

önkormányzatok 

output indikátorok: 

Támogatott 

gyermekgondozási és 

oktatási intézmények 

kapacitása 

új bölcsődei 

férőhelyek száma 

új óvodai férőhelyek 

száma 

akadálymentesített 

intézmények száma 

eredmény 

indikátorok: 

óvodai férőhelyek 

számának 

növekedése 

bölcsődék számának 

növekedése 

óvodai ellátásban 

részesülő gyerekek 

számának alakulása 

1.4.4. 

A megye 

környezetminőségének 

javítása, levegő-

tisztaság növelése, zaj- 

és rezgésszint 

csökkentése 

Települési 

önkormányzatok 

Vállalkozók,  

Nonprofit cégek 

Egyesületek 

települési lakosság output indikátorok: 

 

eredmény 

indikátorok: 

 

 

1.4.5. 

A lakosság 

egészségének 

megőrzése, egészségi 

szociális és 

egészségügyi 

intézmények, 

önkormányzatok, 

lakosság, hátrányos 

helyzetűek, betegek 

output indikátorok: 

felújított alapellátást 

biztosító rendelők 

száma, 
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Intézkedés kedvezményezettek célcsoport indikátorok 

állapotának javítása civil szervezetek felújított járóbeteg 

szakrendelők száma, 

által kialakított 

rendelők száma 

új szociális hálózatok 

száma 

eredmény 

indikátorok: 

háziorvosok 

számának 

növekedése 

kórházba utalt 

beteglétszám 

arányának 

csökkentése 

családsegítő 

szolgálatok számának 

alakulása 

1.4.6. 

A népesség 

képzettségének és 

innovációs 

képességeinek javítása, 

fiatalok, pályakezdők 

megyei 

foglalkoztatásba 

integrálása 

képző intézmények, 

egyesületek, non-

profit szervezetek, 

civil szervezetek, 

egyesületek, 

önkormányzatok 

iskolai hallgatók, 

lakosság, 

önkormányzatok, 

civil szervezetek, 

sportegyesületek 

output indikátorok: 

projektbe bevont 

személyek száma, 

képzésben résztvevők 

száma, 

projektbe 

munkavállalóként 

bevont hátrányos 

helyzetű személyek 

száma, 

támogatott 

rendezvények száma, 

felújított és új 

rekreációs és 

sportlétesítmények 

száma, 

eredmény 

indikátorok: 

Veszprém megyei 

foglalkoztatási ráta 

nő, 

munkanélküliségi 

ráta csökken, 

napi rendszerességgel 
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Intézkedés kedvezményezettek célcsoport indikátorok 

sportolók aránya nő, 

 

 

 

Projektcsomagok becsült  

forrásigény 

(mFt) 

Finanszírozá

si 

forrás 

ütemezés megvalósítási 

terület 

1.4.1. A városok és falvak demográfiai problémáinak kezelése, szegregátumok kezelése 

Helyi munkaerőpiaci programok 

megvalósítása az elöregedésből 

és elvándorlásból fakadó 

munkaerő kiesés elkerülése 

érdekében. 

30 EFOP 1 

GINOP 5 

TOP 6(.1) 

2014-2020 egész megye 

területe 

Komplex települési és 

településrészi rehabilitáció 

5442 TOP 2.1; 4.4 

EFOP 1.2.; 

1.4.; 1.9.; 

2.4. 

hazai forrás 

2014-2020 Ajka, Pápa, 

Balatonkenese, 

Sümeg, 

Tapolca, 

Badacsonytom

aj, 

Balatonfüred, 

Küngös, 

Örvénye, 

Csögle, stb.., 

megye egész 

területe 

Korban, családszerkezetben, és 

társadalmi összetétel 

szempontjából vegyes 

lakóterületek, lakóközösségek 

kialakítására való törekvés a 

városfejlesztési tevékenységek 

során 

30 TOP 6(.3; .4) 

EFOP 1, 

hazai forrás 

2018-2020 egész megye 

területe 

Új és jobb minőségű 

szolgáltatások biztosítása az 

idősödő népesség számára  

4787 TOP 3.2.; 

TOP 4(.2.; 

3), EFOP 

1(.2; .3; .4.; 

9; 11) 2(.2), 

hazai forrás 

VP-6.2. 

2014-2020 egész megye 

területe 

Közösségfejlesztő kulturális és 

társadalmi programok 

megvalósítása (térségi identitás) 

618 TOP 6,  

hazai forrás 

EFOP-1.9. 

2018-2020 egész megye 

területe 

(Veszprém) 

Gyermekjóléti és családokat 

érintő oktatási, szociális és 

egészségügyi szolgáltatások 

biztosítása megfelelő 

minőségben, kapacitásokkal és 

elérhető módon (pl: kapacitás 

1752 TOP 1(.4), 

TOP 4 (1.; 

3.; 4.) EFOP 

3; 4; 

GINOP 5 

KÖFOP 4. 

2014-2020 egész megye 

területe (pl: 

Balatonfüred: 

Lóczy L. 

Gim., 

Várpalotai 
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bővítés, tornaterem 

korszerűsítés, felújítás) 

VP-6.2.  

hazai forrás 

 

járás) 

1.4.2. Városok és falvak ellátó szerepének növelése, a várostérségek központi funkcióinak 

erősítése 

A város és vonzáskörzetének 

szereplői közötti együttműködés 

fokozása. 

1400 TOP 5 

6(.4) 

hazai forrás 

2014-2020 Ajka, 

Balatonfüred 

Várpalota 

egész megye 

területe 

Veszprém 

Partner központú közigazgatás 

fejlesztése 

800 KÖFOP  

TOP 3.2. 

TOP 4.3. 

 hazai forrás 

2014-2020 Veszprém és 

járási 

központok 

A város szétterülésének 

megakadályozása, a beépített 

területek összenövésének 

megakadályozása, a barnamezős 

területek előnyben részesítése, a 

városi és zöldmezős 

beruházások háttérbe szorítása 

5080 TOP2(.1),  

KEHOP3(.3) 

hazai forrás 

2014-2020 Ajka 

egész megye 

területe 

Az ökológiai funkciójú területek 

további visszaszorulásának 

elkerülése,  

700 hazai forrás 2014-2017 Ajka 

egész megye 

területe 

Kulturális örökség komplex 

védelme és hasznosításának 

elősegítése, épület-felújítások, 

energetikai fejlesztések 

22493 TOP 2(.1.; 2) 

(Norvég 

alap); 

GINOP 4.; 

GINOP6.1. 

KEHOP-5.2. 

VP-6.2. 

hazai forrás 

2014-2020 egész megye 

területe 

Ajka, 

Balatonalmádi, 

Balatonkenese, 

Balatonfűzfő 

Balatonfőkajár

, 

Balatonfüred, 

Alsóörs 

Devecseri, 

Pápai járás 

Sümeg 

Tapolcai járás 

Várpalota 

Szabadterületek, és 

zöldfelületek hálózatba 

szervezése (zöld gyűrű) és 

minőségi bővítése- a helyi 

adottságoknak megfelelően a 

város- és településkörnyéki 

területeken egységes, 

rendszerszerűen kezelt 

rekreációs, ökológiai, 

tájesztétikai jellemzőkkel 

13712 TOP1.2. 

TOP 2(.1) 

KEHOP 

VP6.2. 

GINOP6.1. 

hazai forrás 

2014-2020 Ajka, 

Balatonfüred 

Várpalota 

Veszprém (Új 

rekreációs 

helyszínek) 

egész megye 

területe 
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(zöldterület fejlesztés) 

Közbiztonságot erősítő elemek a 

várostérségek térszerkezetének 

alakításában 

1150 hazai forrás 

VP6.2. 

2018-2020 Ajka, Pápa 

egész megye 

területe 

A városban található központi 

szolgáltatások 

hozzáférhetőségének biztosítása  

4136 TOP1.2. 

TOP 2(.1),  

TOP4(2.;3.)

VP 

KEHOP 5.3. 

hazai forrás 

 

2014-2020 Balatonfüred; 

Balatonalmádi 

és térsége, 

Ajka, Sümeg 

egész megye 

területe 

Jövedelemtől és életkortól 

függetlenül használható, 

mozgásra, egészséges életmódra 

és kreativitásra ösztönző, 

programok és létesítmények 

fejlesztése, kialakítása 

19353 TOP1.2.; 2.2. 

TOP 6(.3; 

.4),  

hazai forrás 

EFOP 1(.4; 

.3;.5) 2(.2); 

4(.1) 

GINOP 4 

(.1) 6(.1) 

 

2014-2020 egész megye 

területe, 

kiemelten 

Ajka; 

Balatonfüred 

Tihany, 

Csopak, 

Zánka, 

Alsóörs 

Veszprém 

a megye nemzetiségi 

közösségeinek kulturális 

autonómiáját erősítése 

15 EFOP, hazai 

forrás 

2014-2020 megye egész 

területe 

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

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

minőségének fejlesztése 

A helyszínek óvodai, bölcsődei 

feltételeinek kialakítására, 

szolgáltatások fejlesztése. 

Egészséges óvodai, bölcsődei 

környezet megteremtése 

(egészséges ivóvíz, megfelelő 

szanitáció és higiéné, 

egészséges beltéri levegő). Az 

épületek fizikai állapotának 

javítása. 

4274 TOP 1(.4), 

3(.2), hazai 

forrás 

EFOP 1; 

GINOP 5 

2014-2020 Ajka, 

Balatonalmádi, 

Balatonfűzfő 

egész megye 

területe 

Családi napközi helyszínek 

komplex fejlesztése 

190 TOP 1(.4), 

EFOP 1 

2014-2017 egész megye 

területe 

Zirc 

1.4.4. A megye környezetminőségének javítása 

Az egykori, de mára felhagyott 

ipari, honvédelmi terület 

igénybevételekből származó 

tájsebek rehabilitálása 

300 KEHOP 4, 

hazai forrás, 

TOP-1.1. 

2014-2020 egész megye 

területe 

A levegőminőség megőrzése összes CO2 

kibocsátás 

csökkentő 

fejlesztés 

KEHOP 4 2018-2020 egész megye 

területe 

A zajcsökkentést, az érintett 10 KEHOP 5, 2014-2020 egész megye 
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népesség arányának 

csökkentését eredményező 

fejlesztések támogatása 

IKOP 4 területe 

Környezeti és környezet-

egészségügyi területi 

információs rendszer kiépítése 

36 EFOP,  

KEHOP 5 

(.4; .5) 

hazai forrás 

2014-2020 egész megye 

területe 

1.4.5. A lakosság egészségének megőrzése, egészségi állapotának javítása 

Az alapellátás és a járóbeteg-

ellátás összehangolt fejlesztése 

(a Semmelweis Tervben 

megfogalmazott célkitűzések 

megvalósítására) a térségi és 

települési sajátosságok 

figyelembevételével, Az 

egészségügyi ellátórendszer 

további fejlődésének 

elősegítése, a strukturális 

átalakítása pozitív 

eredményeinek stabilizálása, a 

kialakuló betegút-szervezést 

támogató intézményrendszer 

erősítése, 

3810 TOP 3(.2) 

4(.1), hazai 

forrás 

EFOP 1(.10) 

2(.2); 5(.2) 

2014-2020 Balatonalmádi,

Balatonfűzfő, 

Balatonkenese, 

Balatonfőkajár

, Balatonfüred 

Csopak, 

Tihany, 

Alsóörs 

Devecser, 

Tüskevár 

Pápa 

Sümeg 

Tapolca 

Nemesgulács 

Zalahaláp 

Várpalota 

Veszprémi 

térség 

települései 

Zirc, 

járás 

települései 

egész megye 

területe 

Az egészségügyi és szociális 

ellátórendszer intézményei 

elérhetőségének - javítása, 

megközelítésük könnyítése 

120 TOP 4(.1;.3) 

EFOP 1(.10) 

2(.2) 

hazai forrás 

2014-2020 Ajka 

egész megye 

területe 

A megye határain túlnyúló - 

országos és nagytérségi szerepű 

- egészségügyi szolgáltatások 

megőrzése és fejlesztése  

10298 hazai forrás, 

TOP 1(.2) 

4(.1) 

EFOP 

1(.9;.10) 

2(.2) 

GINOP2(.2; 

.3) 

 

2018-2020 Balatonfürede

n és Tapolcán 

egész megye 

területe 

Az egészségügyi intézményi 

rendszer átalakítása során 

kialakult gyógyturisztikai 

intézmények fejlesztése, 

speciális szolgáltatásaik 

26525 TOP 1; 4(.1); 

2(.2), 

GINOP 1(.2) 

6 

hazai forrás 

2014-2020 Balatonfürede

n és Tapolcán, 

Pápán 

egész megye 

területe 



Veszprém Megye Területfejlesztési Programja - Operatív Program 

57 
2014. szeptember 

bővítése. 

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

megyei foglalkoztatásba integrálása 

A K+F+I szektor erősítése 

megyei és a térségi gazdaságba 

hasznosulni és integrálódni 

képes kutatás-fejlesztési 

tevékenységek támogatása, az 

egyetem-kutatóintézet-ipar 

klaszterek, platformok 

működésének támogatása, a 

kapcsolatrendszerek erősítése 

1600 GINOP 

2(.3); 5,  

2014-2020 Veszprém 

egész megye 

területe 

A közoktatás fejlesztése keretén 

belül a nyelvoktatás fejlesztése 

és a helyi kultúra és a helyi 

hagyományok a helyi 

identitástudat növelése 

érdekében. 

400 hazai forrás 2014-2020 egész megye 

területe 

oktatási intézmények fejlesztése  10535 KÖFOP 

EFOP 4 

TOP1(.2); 

3(.2) 

GINOP2(.3) 

KEHOP5(.2) 

hazai forrás 

2014-2020 egész megye 

területe 

A piaci igényeire tekintettel lévő 

oktatásfejlesztés mind a 

szakképzés, mind a 

felnőttképzés vonatkozásában 

elsősorban. 

1615 GINOP 5 

EFOP 4 

2014-2020 elsősorban 

Veszprémben, 

Ajkán, Pápán, 

Balatonfürede

n, 

Devecserben 

és Várpalotán 

A gyakorlati tudás átadására 

alkalmas műhelyek, 

gyakorlóhelyek fejlesztése, és a 

térségi gazdaság szereplőinek 

erőteljesebb bevonása a 

gyakorlati tudás elsajátításába 

30 EFOP, TOP, 

GINOP 5 

2014-2020 egész megye 

területe 

A távoktatás lehetőségeinek 

bővítése a felnőttképzésben, a 

felnőttképzés egyéb területeinek 

fejlesztése 

15 EFOP, TOP,  

GINOP 5 

2014-2020 egész megye 

területe 

Veszprém megye gazdasági 

sajátosságaira, piaci igényeire 

tekintettel lévő oktatásfejlesztés 

a Pannon Egyetem bázisán 

18 EFOP, 

GINOP 5 

2014-2020 Veszprém 

egész megye 

területe 

Speciális készségek és tudások 

oktatása (pl. vállalkozóvá válás, 

szaknyelvi kompetenciák, 

egyéni tudásmenedzsment, 

435 EFOP, 

GINOP 5 

VP6.2. 

TOP1(.2); 

2014-2020 Veszprém 

egész megye 

területe 
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kultúraközi kommunikációs 

készségek, kollaborációs 

készségek és módszerek, 

problémamegoldó képességeik, 

általános és kurrens IKT 

ismeretek stb.)  

6(.4) 

A szociálpolitika 

hatékonyságának javítása a 

felnőtteket és a gyerekes 

családokat szükségleteik szerint 

erősítő, szociálpolitikai 

szolgáltatások rendszerének 

létrehozása. Szociális 

szolgáltatások és intézmények 

infrastruktúra fejlesztése. 

632 EFOP, TOP 

VP 6.2. 

hazai forrás 

2014-2020 egész megye 

területe 

A fogyatékos személyek, 

megváltozott 

munkaképességűek társadalmi 

és munkaerőpiaci 

integrációjának elősegítése. 

278 EFOP 

RSZTOP 

2014-2020 egész megye 

területe 

Civil szervezetek, egyházak 

szociális tevékenységének 

támogatása, azok integrálása a 

térségek és települések 

szociálpolitikai szolgáltató 

rendszerébe. 

200 NKA, hazai 

forrás 

TOP 6(.3) 

2014-2020 egész megye 

területe 

A gazdag helyi-, térségi- és 

nemzeti tudat, önbecsülés és 

összetartozás erősítése a 

közösségi művelődés 

eszközeivel. 

1477 TOP 2(.2) 

6(.3; .4),  

hazai forrás, 

NKA 

VP 

EFOP3(.1) 

2014-2020 egész megye 

területe 

A turizmusba bekapcsolódni 

képes épített örökségi 

helyszínek bővítése és érték-

kibontakoztató helyreállítása, a 

kulturális örökségvédelem 

beépítése a megye várostérségei 

fejlesztési terveibe. 

8000 TOP 2(.2) 

KEHOP5(.2) 

VP 

hazai forrás 

2014-2020 egész megye 

területe 

A kulturális szolgáltatásokhoz 

és a közművelődés 

lehetőségeihez való hozzáférés 

támogatása, a területi 

különbségek csökkentése 

érdekében a kulturális 

szolgáltatások fejlesztése, a 

kulturális javakhoz és 

értékekhez való hozzáférés 

javítása. 

8230 TOP1(.2) 

2(.2) 4(.3) 6, 

hazai forrás, 

VP 

 

2014-2020 egész megye 

területe 

Kegyeleti parkok, sírkertek 255 Hazai forrás 2014-2020 egész megye 
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fejlesztése területe 

Jelentős helyi értéket képviselő 

felhagyott katonai és ipari 

létesítmények környezetének 

helyreállítása, hasznosításra való 

alkalmassá tétele. 

1770 TOP 6, TOP 

1(.1) 2(.1) 

4(.4) 5.1, 

hazai forrás,  

2014-2020 Hajmáskér 

laktanya 

főépülete, 

Hajag-tető 

BARS-

állomás, 

Tótvázsony és 

Szentkirálysza

badja 

objektumai, 

Ajka üveggyár 

illetve 

szénosztályozó 

egész megye 

területe 

Rendszeres testmozgás 

programok megvalósítása a 

megye településein 

A sport szerepének növelése az 

egészségmegőrzésben, az iskolai 

testnevelés feltételeinek 

biztosítása, diáksport versenyek 

rendezése, 

6 hazai forrás 

EFOP 2(.1); 

3(.2) 

2014-2020 egész megye 

területe 

A sportlétesítmények 

korszerűsítése és közösségi 

szabadidős használatra történő 

megnyitása, Nemzetközi 

versenyek támogatása a megye 

sikeres sportágaiban. 

5500 hazai forrás 

TOP 1(.2) 

3(.2) 

VP 

EFOP 4(.1) 

2014-2020 egész megye 

területe 

Veszprém 

(Stadion 

funkcióbővítő 

fejlesztése) 

 

 

2.5. Együttműködés keretében tervezett fejlesztések  
 

A CLLD (a 2014 - 2020 közötti kohéziós politika ún. "közös rendelkezésekről" szóló rendelet 

alapján) típusú fejlesztések célja, hogy kísérleti jelleggel a jogosult városokban a helyi 

lakosság, civil szervezetek, vállalkozások és önkormányzatok együttműködésével, illetve 

kezdeményezésére integrált, közösségfejlesztést és helyi identitástudatot elősegítő, 

elsődlegesen kulturális és közösségi tartalmú, a helyi gazdaságfejlesztést támogató stratégiák 

készüljenek, amelyek alapján olyan helyi fejlesztési programok valósulnak meg, amelyek 

egyszerre és összehangoltan képesek a TOP ERFA és ESZA forrásait használni. A magyar 

kormány döntése értelmében, hazánkban kísérleti jelleggel néhány várostérségben lesz 

lehetőség ezt a fejlesztési eszközt kipróbálni. 

 

A projektkezdeményezések között elenyésző számú, melyekben az üzleti szektor és az 

önkormányzat együttműködésére alapul. A két szervezeti szektor között vannak kapcsolatok, 
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azonban az üzleti alapra helyezett fejlesztések a vidéki térségben elenyésző. A városi, 

nagyvárosi környezetben ezek a kapcsolatok gyakrabban fordulnak elő. 

 

A fejlesztéseknél a nonprofit szektort megtestesítő civil szervezetek bevonása gyakrabban 

fordul elő, jellemzően a közösségi rendszerek fejlesztésére irányulnak, olyan létesítmények 

létrehozására, amik a helyi társadalomépítését, fejlesztését segítik. A civil szervezetek 

képesek a helyi közösségeket - bizonyos köreit - megmozgatni, integrálni a fejlesztésekhez, 

de gondot jelent a létesítmények üzemeltetése, azok tartós fenntartása.  

 

CLLD helyi akciócsoportok kiválasztásának eljárásrendje jelenleg még nem ismert, így 

Veszprém Megye számára a legfontosabb teendő a megye várostérségeinek hatékony 

felkészítése a programban való részvételre. Várhatóan Veszprém Megyei Jogú Város, Pápa és 

Ajka esetében kerül CLLD projekt benyújtásra. 

 

Projekt címe Projekt tartama település Kedvezményezett Költség- 

igény 

(mFt) 

ütemezése 

Szénosztályzó CLLD A jelenleg 

SZÉNOSZTÁLYZÓ 10 éve 

üzemen kívül álló volt 

szénfogadó és osztályozó 

épület, mely felújítását 

tervezi Ajka város 

Önkormányzata. A felújítás 

egyben új funkciók 

megjelenését és az épület 

jelentős átalakítását is jelenti. 

A meglévő épület öt szintes, 

technológiára alapuló 

kialakítása egyedi formákat, 

megoldásokat 

eredményezett. Az épület 

földszint plusz négy emelet 

magas, összesen közel 8000 

m2 alapterületű. A város és 

környékének fiatalsága 

megtalálja a számára 

megfelelő minőségi sport és 

kulturális lehetőséget, ez 

által gazdagíthatja testi és 

lelki fejlődését. A fejlesztés 

megvalósításához szükséges 

még egy megközelítő út egy 

vasúti aluljáróval és egy 

gyalogos híd kivitelezése is, 

valamint egy nagyobb 

méretű parkoló megépítése 

(autóbuszok számára is). 

Ajka Ajka város 

Önkormányzata 

900 2016-2020 

Az Esterházy-

kastélyhoz tartozó 

egykori lovarda 

épületének 

rekonstrukciója, 

közösségi térré történő 

alakítása 

A megújuló kastély 

épülethez tartozó egykori 

lovarda rekonstrukcióját 

követően a városban hiányt 

pótló méretű és funkciójú 

közösségi színtérré való 

kialakítása. A belváros és a 

Pápa Pápa Város 

Önkormányzata 

2 500 2016-2020 
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kastély hasznosítása, 

önfenntartóvá, gazdaságossá 

történő átalakítása. Egységes 

turisztikai és gazdasági 

hasznosítása. 

Veszprém „kulturális 

negyed” I. ütem 

Szent Miklós Szegi Kálvária 

domb melletti beépítés és a 

fejlesztés keretében az 

akadálymentes feljutást 

biztosító látványlift 

kiépítése, Pannon Egyetem 

parkolóinak átalakítása, 

bővítése a kulturális negyed 

ellátásába való bevonása (1. 

ütem), Színházkerti 

mélygarázs kialakítása; 

Színházkert középső 

részének zöldfelület 

rekonstrukciója; 

Közlekedésfejlesztés, 

forgalomtechnika, fasorok 

Veszprém Veszprém Megyei 

Jogú Város 

Önkormányzata 

1 356 2014-2017 

 

2.5. A vállalkozások fejlesztési tervei  
 

A Veszprém megyei területfejlesztési tervezés (a helyzetfeltáró, a koncepciókészítés, valamint 

a program kidolgozás munkája) során lényegében folyamatos projektgyűjtés történt. A 

vállalkozói szféra bevonására a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Ipar Kamara hathatós 

segítséget nyújtott.  

 

A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

2014 januárjában közös kérdőíves felmérést végzett, melynek célja a 2014-2020 közötti 

európai uniós források optimális elosztásának és felhasználásának elősegítése a 

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) és a Veszprém megyei Területi 

és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretein belül. 

 

A felmérés célja az volt, hogy naprakész információk álljanak rendelkezésre a Veszprém 

megyei vállalkozások jövőbeni fejlesztési terveiről és igényeiről. A megadott tervezett 

fejlesztések ezáltal összhangba kerülnek a megyei és az országos területfejlesztési 

koncepcióval, így az egyes projektötletek a pályázati forráselosztásoknál előnyt élvezhetnek. 

 

A kérdőívek kiértékelésének eredménye: 

 

A megkérdezett vállalkozások közel 45%-a GINOP keretében tervez projektmegvalósítást, 

19%-uk a területfejlesztési programot preferálja, míg 37,19%-uk mindkettő operatív 

programban kíván forrásokat igényelni. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív 

Programon (GINOP) belül a választ adó cégek 92,3%-a technológia-fejlesztésre 

(eszközbeszerzésre, -fejlesztésre) kívánja fordítani a vissza nem térítendő támogatásokat. A 

vállalkozások több mint negyede (27,47%) innováció-vezérelt, kutatás-fejlesztési 

beruházásokat is tervez. A válaszadó cégek közel harmada a megyeszékhelyen, vagy annak 
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közvetlen vonzáskörzetében működik és tervez fejlesztést. Ezt követi Tapolca, majd Pápa, 

Balatonfüred valamint Ajka és Sümeg. 

 

A kérdőívet kitöltő cégek közül a legtöbben (a válaszolók 14,36%-a) a kereskedelem területén 

kívánnak projektet megvalósítani. 13,3% a feldolgozóiparban tervez fejlesztést, közel 12% 

pedig a turizmus területén tervez beruházást. A tervezett projektek több mint 70%-a 50 millió 

Ft alatti összköltségű. Ezek közül a legtöbb projekt 10 millió Ft alatti költségvetésű (42,97% - 

52 céggel), de sokan terveznek 10-50 millió Ft-os fejlesztést is (a válaszadók több mint 

negyede). A kérdőívet visszaküldő cégek közül 2-en terveznek 1 milliárd Ft feletti projektet. 

A válaszadó cégek mindössze 15,7%-a rendelkezik 25 millió Ft feletti önerővel (közülük is 

csak 5-en 100 millió Ft-tal vagy többel). A vállalkozások többsége 1 és 10 millió Ft közötti 

önerővel tervez beruházást. Ezeket az eredményeket természetesen nagyban befolyásolja a 

kérdőívet visszaküldő vállalkozások mérete, hiszen többségük a mikro- és kisvállalkozás 

kategóriába tartoznak. 

 

A cégek nagy része 1-5 közötti munkahelyteremtéssel tervez. Nagyobb volumenű munkaerő 

felvételt csupán 5 válaszadó gazdálkodó tervez. A 121 válaszadó vállalkozásból 75-en 

terveznek ingatlanfejlesztést, -beruházást, telephelyfejlesztést Ezek közül 21-en 100-250 

négyzetméter közötti ingatlan építését, felújítását tervezik. 

 

Szolgáltatásfejlesztést a megkérdezettek közül 70-en terveznek, többségük 1 illetve 2 

szolgáltatás bevezetését tervezik. Termékfejlesztést (kutatás-fejlesztési tevékenység 

keretében) 42 vállalkozás tervez a 121-ből (a válaszadók 1/3-a), közülük is a legtöbben 1 vagy 

2 termék fejlesztéséhez igényelnének pályázati támogatást. Klasszikus eszközbeszerzést 121-

ből 74 vállalkozás tervez, ebből a kiugró többség 6-10 db termék vásárlását tervezi. 

 

A termék- és szolgáltatásfejlesztés fenntarthatóságát jól mutatja, hogy a legtöbben minimum 

1000 fős célközönséggel számolnak sikeres projektmegvalósítás esetén. A második 

legnagyobb releváns csoport is 100-250 fő közötti. Turisztikai jellegű beruházást, 

szolgáltatásfejlesztést 19-en terveznek. Közel 1/3-uk 251-500 közötti vendégéjszaka-szám 

növekedéssel tervez.  
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3.Horizontális jellegű információk 

 

3.1.A végrehajtás módja és feltételrendszere, ellenőrzési rendszere 
 

Az operatív program végrehajtása során külön kell kezelni az uniós és hazai forrás által 

lebonyolítható projekteket. Az uniós fejlesztések során be kívánjuk vonni a megye mindazon 

szereplőit, akik közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódnak a területfejlesztés rendszeréhez.  

 

Közigazgatási és közszolgálati szereplők:  

 Veszprém Megyei Önkormányzat  

 Veszprém MJV Önkormányzata  

 városi és községi önkormányzatok  

 önkormányzati társulások  

 egyéb önkormányzati többségi tulajdonban lévő szervezetek, 

 térségi fejlesztési tanácsok (Balaton Fejlesztési Tanács, „8-as főút" Térségi Fejlesztési 

Tanács) 

Feladatuk elsősorban az önkormányzati szférához kötődő fejlesztések és megvalósítások 

feltételeinek garantálása az ott rendelkezésre álló szakmai ismeretek továbbá 

igazgatásszervezési tapasztalatok hasznosítása. A szakemberállomány elsősorban a 

fejlesztések körülményeinek garantálása, engedélyezése, továbbá a különféle létesítmények, 

objektumok működtetésének beépítése az adott közösségi rendszerekbe. 

 

Tervezésben és lebonyolításban közreműködő szereplők: 

 Veszprém Megyei Önkormányzat  

 Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit kft. 

 Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 

 Széchenyi Programiroda 

Kiválasztási kritériumok - a prioritásokhoz kapcsolódó lebonyolításába bevonandó 

szervezetek:  

 kompetenciáik,  

 eu-s programok előkészítésében és lebonyolításában szerzett tapasztalatok,  

 humán erőforrás szakmai tapasztalatai,  

 tapasztalat  a végrehajtás eredményességének vizsgálatában és értékeléséban 

 

Érdekképviseletek:  

 Kereskedelmi és Iparkamara  

 Agrárkamara  

 Ipartesület (IPOSZ)  

 Vállalkozók megyei szövetségei  

Feladatuk a vállalkozói szféra igényeinek rendszerezése, valamint feléjük történő 

projektmegvalósítási rendszerek kiközvetítése, tanácsadás, pályázati ismeretek nyújtása, 



Veszprém Megye Területfejlesztési Programja - Operatív Program 

64 
2014. szeptember 

valamint részvétel az elbírálásban, továbbá az egyes fejlesztések területi hatásának mérésében 

értékelésében. A szakember-ellátottság esetükben biztosított, széleskörű információs 

rendszereik igénybevételével a vállalkozók széles köre érhető el. 

 

Tudományos szervezetek:  

 felsőoktatási intézmények (Pannon Egyetem) 

Feladata a területfejlesztési határrendszerek felmérése, értékelése, az egyes fejlesztésekhez 

kapcsolódó innovációs kutatás-fejlesztési, térségfejlesztési hatásrendszerek számbavétele, az 

értékelési eljárások kidolgozása, a koncepcióban illetve a Stratégiai és Operatív Programban 

megfogalmazott célokkal való összevetés, minősítés. Szakemberállomány biztosítása. 

 

Oktatási intézmények:  

 középfokú oktatási intézmények  

 egyetem (Pannon Egyetem)  

 TISZK-ek  

 szakképző intézmények  

Munkaerőképzéshez kapcsolódó oktatási programok kidolgozása, az oktatás lebonyolítása, a 

képzettségi szint mérése, tesztelése, az ismeretek széles köreinek közvetítése. A megyei 

intézményhálózatában e képzőhelyek biztosítottak, a szakmai felkészültség magas szintű.  

 

Vállalkozásfejlesztési, támogatási és tanácsadó szervezetek:  

 Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány  

 TDM-ek  

 Ipari Parkok 

 klaszterszervezetek  

 innovációs központok  

Feladatuk a vállalkozások számára az operatív programban megfogalmazott célok 

közvetítése, tanácsadás és segítségnyújtás a pályázatok kidolgozása, illetve a támogatások 

szakszerű feldolgozása. Közvetítik a különféle fejlesztési lehetőségeket, szakmai segítséggel 

felkészítik a területfejlesztési szereplőit (nem csak a vállalkozásokat) a támogatások 

fogadására. 

 

Szakmai civil szervezetek:  

 turisztikai szövetségek  

 civil szervezetek 

 alapítványok 

 egyházak 

 egyesületek 

Feladatuk a fejlesztések közösségi integrációjának elősegítése, a különféle területfejlesztési 

szereplők közötti kapcsolatok megteremtése, az ehhez kötődő hálózatok kiépítése, fórumok 

szervezése.  
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Az eljárásrend és a közreműködő szervezetek felépítése és feladatmegosztása kidolgozás alatt 

van. Az anyag ezen fejezete a fejlesztési források lebonyolítását szabályozó kormányzati 

anyag elkészülte után véglegesíthető. 

 

 

3.2. Környezeti értékelés  
 

A területfejlesztési program célkitűzései környezeti szempontból illeszkednek a Nemzeti 

Fejlesztés 2030 dokumentum célkitűzéseihez illetve ezen keresztül a Nemzeti Vidékstratégia 

2020 tervhez, az Energiastratégiához, a vidékfejlesztési feladatokat magában foglaló Darányi 

Ignác Tervhez, az egészségügy fejlesztésének alapját képező Semmelweis Tervhez, a 

közigazgatás megújításának alapját képező Magyary Tervhez, a Nemzeti Környezetvédelmi 

Programhoz, a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiához. A Nemzeti Vidékstratégia kapcsán 

tovább lehetne bővíteni a területfejlesztési programot a védett és érzékeny természeti területek 

gazdálkodási programjaival (MTÉT, Natura 2000), „Kert‐Magyarország” kertészeti 

programmal, Génmegőrzés, biológiai alapok fejlesztése programmal, nemzeti 

erdőprogrammal. A vidékfejlesztést és a természetvédelmet összekapcsoló natúrpark hálózat 

Veszprém megyei kialakítási lehetőségének markánsabban meg kellene jelenni a 

területfejlesztési programban. 

 

Veszprém megye környezetterhelésének meghatározásához, illetve az országos 

összehasonlításhoz az ökológiai lábnyom számítást használtuk. Magyarországon ez a mutató 

3,7 ha/fő értéket, földterületet jelent. Veszprém megye értéke 3,8 ha ökológiailag produktív 

terület nagysága egy főre vetítve. A megye tehát fenntarthatóság szempontjából (ökológiai 

lábnyom mutató szerint) az országos átlaghoz hasonlónak tekinthető. A megyén belül 

azonban jól megfigyelhetők területi különbségek. A Bakony és a Balaton-felvidék néhány 

települése még az ökológiai teljesítőképesség határán belül található. Törekedni kell arra, 

hogy a fejlesztésekkel csökkenteni lehessen az ökológiai függőséget. A területfejlesztési 

program alapfilozófiája követi a fenntartható fejlődés, fejlesztés alapelveit (térségi 

erőforrások megőrzése, az erre alapozott területfejlesztés, helyi gazdaság erősítése, város-falu 

kapcsolat erősítése, belső mobilitás fejlesztése stb.), így az ökológiai lábnyom (tájterhelés) 

jelentős növekedése sem prognosztizálható.   

 

A megyei területfejlesztési program 4 prioritástengelye - eltérő tartalmuknál fogva - eltérő 

súllyal foglalkozik a környezeti elemekkel, környezeti hatásokkal, fenntarthatósági 

kérdésekkel. A 2. prioritási tengely - a megyei erőforrások fenntartható hasznosítását 

támogató - kapcsolódik közvetlenül és részletesebben a környezeti fenntarthatóság 

témaköréhez. A másik három prioritás legfeljebb áttételesen foglalkozik környezeti 

vonatkozásokkal. Közülük többnek lehetnek negatív környezeti hatásai is, amelyek 

ellentételezése szükséges. 

 

A környezeti szempontok érvényre jutásának leggyakrabban a gazdaságfejlesztési érdekek 

szabnak gátat, melyen belül egy jellemző konfliktusforrást jelent a közlekedésfejlesztés, és az 
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ebből eredő terhelések megnövekedése. Az elérhetőség javítása, a mobilitás erősítése 

ugyanakkor Veszprém megye fejlesztésének sarkalatos kérdése. A Veszprém megyei program 

fontos céljai közé tartoznak a gazdasági hatékonyság növelése (inkubátorházak, innovációs és 

szolgáltató központok létrehozása és tanácsadási szolgáltatások fejlesztése, stb.), az 

erőforrások jobb kihasználása, és a közlekedésfejlesztés is, azonban e fejlesztések 

szorgalmazása nem feltétlen áll ellentétben a környezet megóvásával.  

Mindezen által mind a négy prioritási tengelyben meghatározott beavatkozások és műveletek 

összhangjára az alacsonyabb rendű tervezésnél kiemelt figyelmet kell ordítani, hogy a 

fenntarthatóság elvei és a környezeti szempontok a konkrét területegységek esetében, és a 

megvalósítás szintjén is érvényesülhessenek. Összességében megállapítható, hogy a megyei 

programprioritásainak vizsgálatakor egymásnak markánsan ellentmondó alapelvek, célok nem 

fedezhetőek fel. 

 

A területfejlesztési program egyik alapvető célja, hogy hozzájáruljon a környezetállapot 

javulásához. A négy fejlesztési prioritás közül - a megfogalmazott elvek szerint - egyik sem 

okozza közvetlenül a környezetminőség romlását. Három fejlesztési prioritás esetében 

egyáltalán nem kell tartani negatív hatások bekövetkeztétől. A fenntarthatóság elve, a 

környezeti értékek megóvása, a környezetbiztonság, a klímaváltozás negatív 

következményeinek csökkentése szinte minden prioritás esetében megfogalmazódott. Két 

fejlesztési prioritás ugyanakkor (1. prioritástengely „A térségi és a helyi gazdaság fejlesztése, 

foglalkoztatás bővítése a megye hagyományos foglalkoztató központjaiban illetve vidéki 

térségeiben” és beavatkozásai, a 3. prioritástengely „A mobilitás támogatása, az elérhetőség 

javítása, a helyi és térségi közlekedési infrastruktúra fejlesztése” és beavatkozásai) magukban 

hordozhatja a környezetkárosítás bekövetkeztének lehetőségét is. 

 

A túlzott, egyoldalú gazdasági növekedésre koncentrálás esetében a vegyipar, az 

alumíniumipar, a jármű- és a hozzá kapcsolódó elektronikai ipar jelenthet potenciális 

veszélyforrást. A közelmúlt tapasztalatai is bizonyítják (vörösiszap katasztrófa), hogy a 

leggondosabb tervezés, engedélyezés és monitoring rendszer szükséges a környezetkárosítás 

elkerüléséhez. Fokozottan ügyelni kell ezért arra, hogy Balatonfűzfő és Pétfürdő térségében 

vagy a szénbányászat újraindításával javasolt vegyipari fejlesztések esetében az innovatív 

megoldások kerüljenek előtérbe. Az alumíniumipar (Ajka és Várpalota) fejlesztése esetében is 

fokozottan ügyelni kell a környezetvédelmi követelmények érvényesítésére.  

 

A fejlesztési prioritások másik potenciális környezetkárosítása a közlekedésfejlesztéshez 

kapcsolódhat (3. prioritástengely). A térség integrálásának és belső térszerkezet fejlesztésének 

alapfeltétele a műszaki infrastruktúra hálózat fejlesztése. A fejlesztési koncepció és a program 

távlatban számol a 8-as út négysávossá szélesítésével, az M8 autópálya kiépítésével és egy 

észak-déli (Tapolca-Devecser-Pápa-Győr) új főút kiépítésével, a 77-es számú új főút 

kiépítésével, a 83-as és a 84-es főutak fejlesztésével, települési elkerülő szakaszok építésével, 

vasúthálózat fejlesztéssel illetve a pápai repülőtér fejlesztésével. Az infrastruktúra hálózat 

kiépítése, fejlesztése számos esetben környezeti konfliktus forrása is lehet. Fokozottan kell 

ügyelni arra, hogy a tervezett fejlesztésekhez elkészüljenek a jogszabály szerinti környezeti 

hatásvizsgálatok, Natura 2000 hatástanulmányok. 
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Különösen az iparfejlesztéssel valamint az idegenforgalom bővítésével összefüggésben kell 

felkészülni a környezetkárosítás esetleges bekövetkeztének lehetőségére. A túlzott, egyoldalú 

gazdasági növekedésre koncentrálás is jelenthet potenciális veszélyforrást. A 

legfrekventáltabb rekreációs térségekben a fokozott és lökésszerű, területileg és időben is 

rendkívül koncentrált környezetterhelés megelőzésére fel kell készülni. 

 

A mezőgazdasági művelés a talajra, a vizekre és az élővilágra gyakorolt hatásai révén 

kapcsolódik a környezeti elemekhez. A program 2. prioritása kiemelten kezeli a 

mezőgazdasági kapacitások növelésének kérdését, és az önfoglalkoztatás, a helyi termelés 

feltételeinek javítását szolgáló intézkedések erősítése is utal a mezőgazdaság szerepének 

várható növekedésére. Ennek ismeretében főként tekintettel kell lenni arra, hogy hazánkban 

jellemző probléma a földek kimerítése, az agrokemikáliák túlzott használata, az eróziót okozó 

művelési rendszerek folytatása, illetve az élővilágot, élőhelyeket figyelmen kívül hagyó 

intenzív művelés. A programban megfogalmazott célok megfelelnek a fenntarthatóság 

követelményeinek, azonban a termőföld mennyiségi és minőségi védelmét a továbbiakban is 

szankcionálni kell a gazdák felé az alacsonyabb rendű tervezési folyamatokban. 

 

A programban kijelölt prioritások elmaradása esetében tovább folytatódnak a 

helyzetfeltárásban kimutatott meglévő trendek, változási tendenciák. A megye gazdasági 

erejének növekedésének elmaradása a környezet szempontjából ambivalens eredménnyel 

járhat. Az új beruházások (Ipari parkok, Inkubátorházak, Innovációs és Szolgáltató 

Központok létrehozása) és létesítmények esetében szükségszerűen tovább fokozódik a 

környezet terhelése, ezért elmaradásuk még pozitívan is hathat a környezeti állapotra. A 

beruházások elmaradása a másik oldalról azt is jelenti, hogy a mostani foglalkoztatási 

nehézségek és más negatív trendek, tendenciák tovább folytatódnak (pl. népességfogyás, 

elvándorlás bizonyos térségekből, a gazdaság stagnálása, vízkészletek és talajok 

elszennyeződése, települési környezet leromlása stb.) 

 

A stratégiai erőforrások megőrzése és az utódgenerációk számára történő átadása a 

fenntarthatóság alapja. A stratégiai erőforrások mértéktelen kiaknázása, vagy elszennyezése 

már rövid távon is a térség versenyképességének csökkenéséhez vezet. Veszprém megyében a 

Program szerint ilyen stratégiai erőforrás a természeti táj gazdagsága, változatossága, külön 

kiemelve a Balaton és a Bakony térségét. A természeti értékek mellett a kulturális értékek 

változatossága, a táji értékek gazdagsága is kiemelkedő a megyében. Fenntarthatósági és 

turisztikai szempontból különösen fontos a természetes és természetközeli élőhelyek 

megőrzése, a biológiai és táji sokszínűség fenntartása, valamint a táji örökség megőrzése. A 

felszíni és felszínalatti vizek, ásványvizek, ásványkincsek, az erdőterületek, a termőföld, a 

megye legnagyobb részén jó környezetállapot jelent még további olyan erőforrást, amelynek 

hosszútávú használatát veszélyeztetné a fenntarthatóság elvének elvetése.  

 

A területfejlesztési program egyik alapelve a fenntarthatósági szempontok érvényesítése. A 

megye jövőképe és célrendszere is hangsúlyozza. A célrendszer és a prioritások - a 

megfogalmazott elvek szerint - nem okozzák közvetlenül a környezetminőség romlását. 
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Egyes tervezett - a megye fejlesztése szempontjából kétségkívül nagy fontosságú és 

nélkülözhetetlen gazdaságfejlesztési - beavatkozások esetében a negatív hatások 

bekövetkezésének esélyét csökkentő kiegészítő javaslatok és szempontok beépítése célszerű a 

program érintett fejezeteibe. Különösen azon elemek esetében indokolt ez, amelyek 

magukban hordozzák a környezetkárosítás bekövetkeztének lehetőségét is (1. ill. 3. prioritás). 

A fenntarthatóság elve, a környezeti értékek megóvása és a klímaváltozás negatív 

következményeinek csökkentése megfogalmazódott a programban, ugyanakkor Veszprém 

megyében a környezetbiztonság hangsúlyozását is feltétlenül szükségesnek tartjuk. 

 

Összefoglalóan Veszprém megye területfejlesztési programja a fenntarthatósági értékrendet 

megfelelően érvényesíti. A prioritások összhangban vannak a fenntartható fejlődés elvárható 

kritériumaival. 

 

 

3.3. A teljesítés-igazolás követelményrendszerének kialakítása  
 

A fejezet bemutatása abban az esetben szükséges, amennyiben a megyei tervdokumentumban 

hazai finanszírozású fejlesztések is megjelennek. A helyzetfeltárás és a területfejlesztési 

koncepció egyaránt kezdeményezte ezeknek a hazai forrásoknak az ismételt bevezetését. 

 

A területfejlesztési szereplők reményei szerint hazánkban ismét lesznek ágazati és a 

megyéhez decentralizált területfejlesztési pénzalapok. Ebben az esetben a területfejlesztési 

törvény 11. § bb) pontja alapján a megyei önkormányzat dönt majd a hatáskörébe utalt 

fejlesztési források felhasználásáról (és az ehhez kapcsolódó teljesítés igazolási 

követelményrendszer bemutatása aktuális feladattá válik). 

 

1. számú táblázat: Az intézkedések pénzügyi ütemterve 

Intézkedés megnevezése Indikatív forrás 

2014-2017 

(Millió Ft) 

Indikatív forrás 

2018-2020 

(Millió Ft) 

1. Intézkedés: Ipari és gazdasági területek, 

telephelyek szolgáltatás- és infrastruktúra fejlesztése 

a munkahelyteremtés érdekében 

19 659,5 19 659,5 

2. Intézkedés: Megyei kis- és közepes méretű 

vállalkozások foglalkoztatás-bővítése és innovációs 

teljesítményének javítása 

9 266 9 716 

3. Intézkedés: A munkaerőpiaci kereslet és kínálat 

összhangjának javítása 
842,5 843,5 

4. Intézkedés: A helyi foglalkoztatási szint javítása 

megyei és helyi alternatív foglalkoztatás bővítést célzó 

programok támogatásával 

18 102,5 18 102,5 

5. Intézkedés: A képzések szerkezetének és 

tartalmának továbbfejlesztése az innovatív 

megoldások támogatására, a térségi gazdaság és a 

30 90 
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Intézkedés megnevezése Indikatív forrás 

2014-2017 

(Millió Ft) 

Indikatív forrás 

2018-2020 

(Millió Ft) 

társadalom igényeihez való jobb alkalmazkodás 

érdekében 

6. Intézkedés: A természeti erőforrásokkal 

(ásványvagyonnal, ásvány és termálvízzel, 

karsztvízzel) való fenntartható gazdálkodás 

44 689 35 109 

7. Intézkedés: Az energiagazdálkodás racionalizálása, 

a települések alternatív és megújuló 

energiahasznosításának elősegítése, intézmények 

energiaracionalizáló fejlesztései, alkalmazkodás a 

klímaváltozás hatásaihoz a városokban 

40 778,5 42 433,5 

8. Intézkedés: Veszprém megye egyedülállóan gazdag 

turisztikai potenciáljának hasznosítása 
26 115,7 30 115,7 

9. Intézkedés: A megye és megyehatáron átívelő 

agroökológiai potenciáljának hasznosítása, termelési 

feltételeinek megőrzése 

1 600 1 700 

10. Intézkedés: Az elérhetőség javítása 
17 490 59 115 

11. Intézkedés: Térségi mobilitás biztosítása 
24 937,5 31 057,5 

12. Intézkedés: Környezetbarát közlekedési eszközök 

használata 
3 682,5 14272,5 

13. Intézkedés: Intelligens közlekedési rendszerek 

fejlesztése 
500 1 000 

14. Intézkedés: Forgalombiztonság növelése 
3 709,5 5 309,5 

15. Intézkedés: A városok és falvak demográfiai 

problémáinak kezelése, szegregátumok kezelése 
6 005,5 6 653,5 

16. Intézkedés: Városok és falvak, ellátó szerepének 

növelése a várostérségek központi funkcióinak 

erősítése 

34 194,5 34 644,5 

17. Intézkedés: A szociális alapszolgáltatásokhoz és 

gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, családi 

napközik stb.), valamint óvodai ellátáshoz való 

hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének 

fejlesztése 

2 327 2 137 

18. Intézkedés: A megye környezetminőségének 

javítása, levegő-tisztaság növelése, zaj- és rezgésszint 

csökkentése 

173 173 

19. Intézkedés: A lakosság egészségének megőrzése, 

egészségi állapotának javítása 
15 177,5 25 475,5 

20. Intézkedés: A népesség képzettségének és 

innovációs képességeinek javítása, fiatalok, 

pályakezdők megyei foglalkoztatásba integrálása 

20 198,5 20 197,5 
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Intézkedés megnevezése Indikatív forrás 

2014-2017 

(Millió Ft) 

Indikatív forrás 

2018-2020 

(Millió Ft) 

Összesen: 
289 479,2 357 805,2 

 

 


