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Bevezető
A Veszprém Megyei Önkormányzat a TÁMOP-7.2.1.11/K „Technikai segítségnyújtás projekt
keretében kívánta módosítani a 2013 decemberében elfogadott Veszprém Megyei
Területfejlesztési Koncepcióját (továbbiakban: Koncepció).
A módosítást részben az a 2014-2020-as tervezési időszakra elkészült, és elfogadott országos
fejlesztési dokumentumok, részben az időközben felmerült új igények indokolják.
Szükségessé vált olyan összefoglaló anyag elő-, illetve elkészítése, melyből kiolvasható a
Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepció, és az arra épülő Stratégia és Operatív
program valamint Integrált Területi Program átfogó és stratégiai céljainak, a célokra épülő
prioritásoknak, és az azokhoz kapcsolt intézkedéseknek illeszkedése a három nagy Operatív
Program, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, a Gazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív Program, és a Terület- és Településfejlesztés Operatív Program által
megnyitott lehetőségekhez.
Az Operatív Programok és a megyei szintű dokumentumok összevetését, az átfedések és
illeszkedési hiányok feltárását elsősorban a rendelkezésre álló elfogadott dokumentumok,
másrészt a Veszprém Megyei Önkormányzat által szervezett rendezvényeken kapott
visszajelzések, a helyi igények, vélemények alapján végeztük.
2015. november 27-én, került sor az első szakmai egyeztetésre a megye szakembereivel, majd
2015. december 2-4-én a TÁMOP-7.2.1.11/K „Technikai segítségnyújtás projekthez
kapcsolódóan az Önkormányzat szakmai napokat szervezett a megye 6 helyszínén. A
lehatárolás kidolgozása a 2015. december 3-i szakmai nap témája volt, Badacsonytomaj és
Balatonfüred településeken.
Vezetői összefoglaló:
A Megyei szintű fejlesztési dokumentumok valamint a három nagy operatív program (TOP,
GINOP, EFOP) összevetése során feladatunk elsősorban az volt, hogy vizsgáljuk a megyei
célrendszer és prioritások illeszkedését az ágazati operatív programok struktúrájához.
Annak érdekében, hogy a megye a fejlesztési lehetőségeket a lehető legmélyebben kiaknázza,
szükséges, hogy több szempont szerint áttekintésre kerüljenek a dokumentumok. Vizsgáltuk
azt, hogy a megyei területfejlesztési célrendszerben közvetlenül vagy közvetetten az operatív
programok mely célkitűzései jelennek meg, de ugyanúgy azt is, hogy az egyes stratégiai
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célokhoz mely OP prioritások lennének illeszthetőek. A korábban nevesítésre került járási
kulcsprojekteket minden esetben illesztettük az operatív programok vonatkozó prioritásaihoz.

Véleményünk szerint a megyei koncepció és a TOP prioritások közötti illeszkedés szoros,
teljességgel hiányzó célterület nincs, az Integrált Területi Program megfogalmazásai
alapvetően lehetővé teszik a pályázatok benyújtását. A teljességhez néhány célterület,
elsősorban a közlekedésfejlesztés és a turizmussal összefüggő területek hangsúlyosabbá tétele
szükséges.

Az EFOP tekintetében a célrendszer jól átlátható, az illeszkedési pontok megjelennek, a
lehatárolások lehetővé válnak, azonban a stratégiai célok leírásának pontosításával, esetleges
kiegészítésével – elsősorban a hátrányos helyzetű csoportok és térségek vonatkozásában – a
megye előtt nagyobb lehetőségek nyílhatnak meg a pályázatok tekintetében.
A lehatárolások során az tapasztaltuk, hogy az előző két OP-től eltérően a GINOP
célrendszere és a megyei fejlesztési dokumentumokban megfogalmazottak között jelentős
különbségek mutatkoznak. A dokumentumok kiegészítése és bővítése nélkül olyan jelentős
területek maradhatnak lefedetlenül, mint az IKT szektor fejlesztése, a vállalkozások nagyobb
súlyt eredményező pozícionálása a gazdaságfejlesztés területén belül az önkormányzati
szerepvállalás mellett, vagy a turisztikai fejlesztési elképzeléseken belül a nemzeti turisztikai
marketing tevékenységekhez való csatlakozás.

A lehatárolást során figyelembe vett dokumentumok bemutatása

A dokumentum elkészítésekor az ágazati operatív programokon túl és Veszprém megye
fejlesztési dokumentumait (Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepció, Veszprém Megye
Területfejlesztési Program, Veszprém Megyei Integrált Területi Program), valamint a megyei
projektgyűjtés eredményeként megszületett projektlistát vettük alapul.

Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciója
2013 decemberében, Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából készült el Veszprém
Megye Terület fejlesztési Koncepciója, amely a 62/2013. (XII. 19.) MÖK határozat
melléklete.
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A Területfejlesztési Koncepció egy megalapozó dokumentum, feladata, hogy biztosítsa a
megye területfejlesztési programjának kidolgozásához szükséges irányelveket, meghatározza
a megye fejlesztési stratégiájának fő céljait, információt biztosítson az ágazati és a kapcsolódó
területi

tervezés

számára,

továbbá

orientálja

a

2014-2020-as

fejlesztési

ciklus

forrásfelhasználását. A koncepció 10 stratégiai célból és számos részcélból felépülő
célrendszere a megye hosszú távú jövőképének elérését szolgálja.
A koncepció kiterjed a megye társadalmi, gazdasági és környezeti alrendszereire, a megye
fejlődése szempontjából fontos témákra, ágazatokra, az önkormányzati, a közszféra, a
gazdasági szereplők, a civil szervezetek és az egyházak felelősségébe tartozó feladatokra.
A dokumentum szerint Veszprém megye területfejlesztési koncepciója szerint a megye
jövőképe: vonzó, élhető és versenyképes térség.
A jövőkép elérését szolgáló átfogó célok 2020-ig:
-

A gazdasági növekedés, a térségi potenciálokra építő, a versenyképességet fokozó
gazdaságfejlesztés

-

A lakosság életminőségének javítása, „jól léte” biztosítása, a társadalom fejlesztése

-

A térszerkezet tudatos alakítása, a versenyképességet segítő szerkezetfejlesztés,
várostérségek összehangolt fejlesztése

Az átfogó célok megvalósulását szolgáló stratégiai célok 2020-ig:
a.) Gazdasági növekedés, versenyképes, innovatív gazdaság, kitörési pontokra épülő
gazdaságfejlesztés a fejlődési potenciált hordozó ágazatok fejlesztésével, a foglalkoztatás
bővítésével
b.) A térségi és a helyi erőforrások fenntartható kihasználására épülő gazdaságfejlesztés: a
Balaton térségére és az ipari-, innovációs tengelyekre specializált prioritásokkal
c.) Vidékies térségek értékalapú megújítása, a vidék élhetőségének és életképességének
fokozása e térségek leszakadásának megállítása, és újbóli fejlődési pályára állítása
d.) Egészséges társadalom megteremtése
e.) Kreatív, tudásalapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás biztosítása
f.) Közösségi megújulás, értéktudatos és szolidáris társadalom kialakítása
g.) Természeti-, táji és egyéb stratégiailag fontos erőforrások megőrzése, fenntartható
használata, energiahatékonyság és környezetünk védelme
h.) Térségi potenciálokra alapozott, a gazdaság versenyképessége javítását szolgáló
fenntartható térszerkezet kialakítása
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i.) A városok és várostérségek összehangolt és integrált fejlesztése
j.) A mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, a közlekedés fejlesztése

Veszprém Megye Területfejlesztési Programja (Stratégiai Program, Operatív Program,
Környezeti Értékelés)
A Veszprém Megyei Önkormányzat a területfejlesztési koncepcióval összhangban elindult a
Veszprém Megye Területfejlesztési Programjának kidolgozás is. A középtávra szóló
területfejlesztési program stratégiai és operatív programból épül fel. Ezek a dokumentumok
2014 szeptemberében, a „Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti
időszakra” című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a
Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából készültek. A 47/2014. (IX. 25.) MÖK
határozat mellékletei.
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 Koncepcióban kitűzött átfogó célok elérését
miképpen szolgálják.

Veszprém Megyei Területfejlesztési Programja az alábbi stratégiai célokat fogalmazta meg:
1. A térségi és a helyi gazdaság fejlesztése, foglalkoztatás bővítése a megye hagyományos
foglalkoztató központjaiban illetve vidéki térségeiben:
- Ipari és gazdasági területek, telephelyek szolgáltatás- és infrastruktúra fejlesztése a
munkahelyteremtés érdekében
- Megyei kis- és közepes méretű vállalkozások foglalkoztatásbővítése és innovációs
teljesítményének javítása
- A munkaerőpiaci kereslet és kínálat összhangjának javítása
- A helyi foglalkoztatási szint javítása megyei és helyi alternatív foglalkoztatás bővítést célzó
programok támogatásával
- A képzések szerkezetének és tartalmának továbbfejlesztése az innovatív megoldások
támogatására, a térségi gazdaság és a társadalom igényeihez való jobb alkalmazkodás
érdekében
2. A sajátos területi - természeti erőforrás, agroökológiai és turisztikai - potenciálok
kiaknázása, fenntartható erőforrás gazdálkodás
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- A természeti erőforrásokkal (ásványvagyonnal, ásvány és termálvízzel, karsztvízzel) való
fenntartható gazdálkodás
-

Az

energiagazdálkodás

energiahasznosításának

racionalizálása,

elősegítése,

a

települések

intézmények

alternatív

energiaracionalizáló

és

megújuló
fejlesztései,

alkalmazkodás a klímaváltozás hatásaihoz a városokban
- Veszprém megye egyedülállóan gazdag turisztikai potenciáljának hasznosítása
- A megye agroökológiai potenciáljának hasznosítása, termelési feltételeinek megőrzése
3. A mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, a helyi és térségi közlekedési infrastruktúra
fejlesztése
- Az elérhetőség javítása
- Térségi mobilitás biztosítása
- Környezetbarát közlekedési eszközök használata
- Intelligens közlekedési rendszerek fejlesztése
- Forgalombiztonság növelése
4. A lakosság életminőségének javítása, a diszkrimináció mentesség, valamint a közösségi
szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosításával. A helyi közösségek
fejlesztése.
- A városok demográfiai problémáinak kezelése, szegregátumok kezelése
- Városok ellátó szerepének növelése a várostérségek központi funkcióinak erősítése
- A szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, családi
napközik stb.), valamint óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások
minőségének fejlesztése
- A megye környezetminőségének javítása
- A lakosság egészségének megőrzése, egészségi állapotának javítása
- A népesség képzettségének és innovációs képességeinek javítása, fiatalok, pályakezdők
megyei foglalkoztatásba integrálása

Veszprém Megye Integrált Területi Programja
A megyék számára az 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat alapján rendelkezésre álló Területés Településfejlesztési Operatív Program forráskeret felhasználását a megyék területfejlesztési
koncepciói és programjai alapozzák meg. A térségi gazdaságfejlesztést és a foglalkoztatás
erősítését célzó TOP lehetőséget biztosít a területi szereplők igényei és szükségletei alapján
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meghatározott fejlesztések megvalósítására. A forrásfelhasználás hatékonnyá tétele érdekében
vált szükségessé a megyei szintű Integrált Területi Program elkészítése, amely a helyi
igényekkel összhangban a rendelkezésre álló TOP forráskeretek felhasználásának szerkezetét,
elvárt eredményeit és ütemezését támasztja alá a 2014-2020-as költségvetési időszakra
vonatkozóan. A 2014-es ITP 1.0 verzió estében tematikus programcsomagok összeállítása
történt meg, míg a 2015-ben véglegesített 2.0 verzió már nevesítve tartalmazza a TOP
források

terhére

megvalósuló,

egyes

ágazatokra

és

több

kulcsprojektre

épülő

projektcsomagokat.
Veszprém Megye Integrált Területi Programja 6 célkitűzést határoz meg, szerkezetét tekintve
a megyei területfejlesztési program 4 prioritásából kiindulva, ugyanakkor illeszkedve a TOP
beruházási prioritásaihoz tartozó egyedi célkitűzésekhez.
A Veszprém megyei ITP célkitűzései
ITP-1. Önkormányzati gazdasági területek fejlesztése és elérhetőségük javítása
ITP-2. Élhető, vonzó települések megteremtése és a munkavállalást ösztönző infrastruktúra
fejlesztése
ITP-3. Leszakadó városi területek megújítása és hátrányos helyzetűeket támogató programok
megvalósítása.
ITP-4. Természeti adottságokra és kulturális örökségre épülő turizmus fejlesztése
ITP-5. Az energiahatékonyság növelése és a helyi erőforrások fenntartható használatának
elősegítése
ITP-6. A Veszprém megyén belüli területi egyenlőtlenségek csökkentése komplex
fejlesztések megvalósításával
A célkitűzések illeszkedése a Megyei Területfejlesztési Program 4 prioritástengelyéhez
M1. prioritás: A térségi és a helyi gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatás bővítése a megye
hagyományos foglalkoztató központjaiban, illetve vidéki térségeiben
M2. prioritás: A sajátos területi-természeti erőforrás, agroökológiai és turisztikai potenciálok
kiaknázása, fenntartható erőforrás gazdálkodás
M3. prioritás: A mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, a helyi és térségi közlekedési
infrastruktúra fejlesztése
M4. prioritás: A lakosság életminőségének javítása, a diszkrimináció mentesség, valamint a
közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosításával. A helyi
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közösségek fejlesztése

Az ITP-1. cél komplex módon támogatja az önkormányzati iparterületek, inkubátorházak, a
helyi gazdaságfejlesztéshez szükséges önkormányzati háttér-infrastruktúra fejlesztését,
valamint ezekhez kapcsolódóan az elérhetőség javítását, így az M1 és M3 célokhoz egyaránt
hozzájárul.
Az ITP-2. cél megvalósításával a Veszprém megyében élők és a betelepülni szándékozók
szempontjából egyaránt vonzó, élhető települések jönnek létre, melyekben korszerű
infrastruktúra támogatja a munkába álló, vagy már dolgozó kisgyermekes szülőket. A
célkitűzés ugyanakkor támogatja az életszínvonal emelését a

foglalkoztatottak és

családtagjaik egészségügyi és szociális alapellátásának minőségi javításával, valamint a
fenntartható közlekedési módok helyi megvalósításának támogatásával egyaránt. Az ITP-2.
megvalósítása az előzőek alapján az M3 és M4 prioritástengelyekhez kapcsolódik.
Az ITP-3. cél a leromlott, szegregált városi területek megújítása mellett a hátrányos helyzetű,
alacsonyan képzett és tartósan munkanélküli csoportok képzését, támogatását szolgáló
programok megvalósítását is biztosítja, így a településkép javításán túl a helyi
foglalkoztatottsági szint növeléséhez, és a helyi közösségek megerősítéséhez is hozzájárul. A
célkitűzés ily módon a megyei területfejlesztési program M1 és M4 prioritásából vezethető le.
Az ITP-4. cél a megye természeti adottságaira és a gazdag kulturális örökségre épülő
turisztikai fejlesztések megvalósítását szolgálja, melyek egyrészt közvetlenül is hozzájárulnak
a megye gazdaságának erősítéséhez, másrészt kiegészítik a többi ITP cél keretében
megvalósuló, a helyi gazdaságot támogató és a települések élhetőségét fenntarthatóan
biztosító beruházásokat.

Az ITP-5. cél a területfejlesztési program M2 prioritásának hangsúlyos elemét, az
energiahatékonyság javítását szolgálja. Az ITP célja a helyi gazdaság erősítésével és az élhető
települések megteremtésével egyidejűleg a fenntarthatóság biztosítása és a helyi
erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás megteremtésének elősegítése. A célkitűzés révén –
önkormányzati épületek energiahatékonyságának növelése – a működési, fenntartási
költségek csökkenthetők, az így felszabaduló források a többi ITP cél megvalósítására
fordíthatók. A csapadékvíz megfelelő elvezetése, illetve minél nagyobb arányú helyi
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hasznosítása az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás mellett a vonzó és élhető
települések megteremtéséhez is hozzájárul.
Az ITP-6. cél a devecseri pápai és sümegi járásokban kiemelten támogatja az ITP előbbi
céljaihoz, valamint a megyei területfejlesztési program prioritásaihoz és a TOP egyedi
célkitűzéseihez kapcsolódó fejlesztések megvalósítását, melyet az ITP egyes intézkedések
esetében a forrásfelhasználási módok között való nevesítéssel is támogat.
Az ITP célkitűzései biztosítják a szoros kapcsolatot a megyei területfejlesztési program
prioritástengelyei és a TOP beruházási prioritásaihoz tartozó 11 egyedi célkitűzés között.
A TOP egyedi célkitűzései
1.A – A vállalkozások munkahelyteremtő képességének ösztönzése, a helyi gazdaság
működését segítő helyi-térségi feltételek biztosításával
1.B – A turizmus területi adottságaiban rejlő endogén potenciál kibontakoztatása a
foglalkoztatás elősegítése érdekében
1.C – A munkahelyek elérhetőségének javítása, a munkavállalók mobilitásának segítése a
közlekedési feltételek fejlesztésével
1.D – Kisgyermekesek munkaerőpiacra történő visszatérése a gyermekellátási szolgáltatások
fejlesztése által
2.A – Vállalkozói tevékenységek ösztönzése és a népesség megtartása településfejlesztési
beavatkozásokkal
3.A – Fenntartható közösségi mobilitás elősegítése
3.B – A települési önkormányzatok energiahatékonyságának javítása és a megújuló
energiaforrások részarányának növelése
4.A – Önkormányzati közszolgáltatások hozzáférhetőségének és minőségének fejlesztése
4.B/5.B – A leromlott városi területeken a jobb életlehetőségekkel rendelkező hátrányos
helyzetű személyek számának növelése
5.A – A foglalkoztathatóság javítása és a helyben, a helyi és térségi gazdasági szereplők által
foglalkoztatottak számának növelése
5.C – Helyi szintű társadalmi párbeszéd és helyi identitás erősödése
Az ITP-1. cél az önkormányzati gazdasági területek fejlesztése és elérhetőségük javítása
révén komplexen járul hozzá az 1.A és 1.C célkitűzések megvalósulásához.
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Az ITP-2. cél több olyan cél komplex megvalósítását szolgálja, melyek a TOP-ban különböző
prioritásokhoz kapcsolódnak. Az élhető, vonzó települések megteremtése és a munkába állást
segítő infrastruktúra fejlesztése így hozzájárul az 1.D, a 2.A, a 3.A és a 4.A egyedi
célkitűzések megvalósulásához, lehetővé téve integrált települési, térségi fejlesztések
megvalósulását.
Az ITP-3. cél szintén több egyedi célkitűzés integrált módon való megvalósulását segíti elő, a
leszakadó térségek megújítása és a hátrányos helyzetűek támogatása a TOP 4.B/5.B mellett az
5.A és az 5.C célkitűzéseihez is illeszkedik.
A megyei területfejlesztési dokumentumok egyik leghangsúlyosabb elemére épülő ITP-4. cél
közvetlenül kizárólag a TOP 1.B egyedi célkitűzéséhez kapcsolódik, de a helyi gazdaság
erősítése révén közvetetten hozzájárul más célok megvalósulásához is.
Az energiahatékonyság növelését és a helyi erőforrások fenntartható használatát elősegítő
ITP-5. cél a TOP két prioritásának egyedi célkitűzését integrálja, a 2.A és a 3.B célokhoz
egyaránt kapcsolódik.
Az ITP-6. cél a Veszprém megyében meglévő belső területi egyenlőtlenségek csökkentésére
irányul, ily módon a TOP összes egyedi célkitűzéséhez közvetlenül is kapcsolódik.

A 2014-2020-as időszakra vonatkozó projektgyűjtés
Az ITP 1.0 verzió estében projektcsomagok, tematikus programcsomagok összeállítás történt
meg, míg a 2.0 verzió már nevesítve tartalmazza a A projektgyűjtés eredményeként
elfogadásra kerültek a megyei, illetve az egyes járások gazdasági fókuszú vezérprojektjei,
ezek az alábbiak:
Veszprém Megye:
-

Ipari és gazdasági területek, telephelyek szolgáltatás és infrastruktúra fejlesztése a
munkahelyteremtés érdekében (Ipari Parkok, ipari területek, barnamezős területek,
Innovációt segítő inkubátorházak, Tudományos parkok fejlesztése, bővítése illetve
KKV támogatása)
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-

Együttműködésekre épülő, a tematikus utakhoz kapcsolódó szolgáltató fejlesztés a
turisztikai vonzerőket és szolgáltatásokat érintő, összehangolt turisztikai fejlesztések
érdekében

-

Helyi termékek előállításának és piacteremtésének ösztönzése – kézműipar, Termelői
piacok, termelői polcok elterjesztése illetve a vállalkozások online megjelenésének
támogatása, piacfejlesztés ösztönzése

-

A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

-

A gazdasági környezet elérhetőségét szolgáló kisléptékű közlekedésfejlesztés

-

A helyi foglalkoztatási szint javítása és közösségfejlesztési akciók ösztönzése a
megyében

Ajkai Járás:
-

Vállalkozások flexibilitását elősegítő Innovációs és Szolgáltató Központ a Főnix Ipari
Parkban

-

Ipari bekötő út

-

Ajkai Foglalkoztatási Paktum

-

Térségi kerékpárút hálózat kialakítása a munkahelyi mobilitás biztosítása érdekében
bel- és külterületi kerékpárút

-

Turisztikai szolgáltatások javítása új élményelemek kialakítása az Ajkai Parkerdőben

-

Ajka Kristály látogatóközpont kialakítása

-

Térségi helyi termékek piacra jutását elősegítő feldolgozó üzemek kialakítása

-

Főnix Ipari Park közútfejlesztése

-

Infrastruktúrafejlesztés az Ipari Parkhoz kapcsolódóan

Balatonalmádi Járás:
-

Foglalkoztatás-bővítés elősegítése az óvodai-, bölcsődei kapacitások, családi napközik
számának növelésével

-

Turisztikai szolgáltatásbővítés (fürdőfejlesztés, wellness, parti-sétány bazársor
átépítése stb.)

Balatonfüredi Járás:
-

Füred Kemping

-

Zákonyi utcai mélygarázs
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-

Tudásalapú gazdaságnövekedési és munkahelyteremtő program

-

Tematikus utak

Devecseri Járás:
-

Infrastruktúra kiépítése Devecser város ipari övezetében

-

A kistérség hagyományos kézműipari és mezőgazdasági ágazatinak fejlesztése

Pápai Járás:
-

Turisztikai potenciálok erősítése, a meglévők szolgáltatási színvonalának növelése,
járási turisztikai attrakció-fejlesztés

-

Iparterületi fejlesztések támogatása, az iparterület megközelíthetőségének javítása

Sümegi Járás:
-

Iparterület fejlesztése, azon Inkubátorház létrehozása, a betelepülő vállalkozások
fejlesztése

-

Ökogazdaság fejlesztésének támogatása

-

Foglalkoztatás növelő turizmusfejlesztés, tematikus utak kialakítása

Tapolcai Járás:
-

Környezetipar- és gazdaságfejlesztés

-

Turisztikai

potenciálokon,

szolgáltatásbővítésen

alapuló

foglalkozásbarát-

és

gazdaságfejlesztés

Várpalotai Járás:
-

Kis- és középvállalkozások fejlődésének és újabb vállalkozások letelepedésének
támogatása

-

Környezettudatos régió közösség – az egészséges helyi élelmiszerekért

Veszprémi Járás:
-

A térségi ipari területek infrastrukturális fejlesztése és elérhetőségének javítása

-

Helyi

termék

előállításához

és

forgalmazásához

kapcsolódó

infrastruktúra

megteremtése

Zirci Járás
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-

Ipari Park és a kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése Zircen

-

Magasabb hozzáadott értékű termékek előállítása és piacra juttatása

-

Ásványvízpalackozás

-

Családi napközi létesítése Zircen

-

A munkába járás feltételeit javító közlekedési infrastruktúra fejlesztése

-

Tematikus utak

EFOP, GINOP ágazati és a Terület-és településfejlesztési Operatív Program
megbontásában vizsgált Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia

EFOP: fő irányvonalak, prioritási tengelyek, prioritások, kapcsolódás a megyei
stratégiai célkitűzésekkel, és operatív beavatkozási lehetőségekkel, kulcsprojektekkel
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, azaz az EFOP elsődleges célja, hogy a
humán tőke és a társadalmi környezet javításával járuljon hozzá a társadalmi felzárkózási és
népesedési kihívások kezeléséhez.
Az EFOP gyakorlati megvalósítása során nemcsak a szegénység elleni küzdelem céljaira
használható forrásokat allokálja, hanem hangsúlyosan megjelenik a társadalmi kohézió
erősítése, az egészségügyi beruházások kialakítása és fejlesztése, a köznevelés minőségi
átalakítása, fejlesztése és bővítése, valamint kiemelt a korai iskolaelhagyás csökkentése, a
felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelése és a kutatás-fejlesztés.
A EFOP 5 tengely mentén, 12 prioritással 20 egyedi célt tűz ki. A továbbiakban a Veszprém
Megyei fejlesztési dokumentumokban meghatározott stratégiai célkitűzések és beavatkozási
pontok összevetését végezzük el az EFOP 12 prioritásával.
Minden esetben jelöljük a kapcsolódási pontokat a megyei stratégiai célkitűzésekkel, és a
korábban megfogalmazásra került megyei beavatkozásokkal.
Amennyiben erre lehetőség van, minden prioritásnál jelöljük azt is, hogy a korábban
lefolytatott projektgyűjtés eredménye alapján, mely kulcsprojektek illeszthetők az adott
prioritáshoz.
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1. prioritási tengely: Együttműködő társadalom, melynek célja a munkaerő-piacról
tartósan kiszorult személyek munkaerő-piaci programba való belépésének növelése, a család
és ifjúság társadalmi részvételének növelése, az egészségtudatosság növelése elsősorban a
hátrányos helyzetű emberek és térségek tekintetében, a hátrányos helyzetű személyek,
kifejezetten romák szociális gazdaságban való részvételének növelése.

Prioritások:
1. Az aktív befogadás, többek között az esélyegyenlőség és az aktív részvétel előmozdítása,
valamint a foglalkoztathatóság javítása érdekében:
Kapcsolódási pontok a megyei stratégiai célkitűzésekkel:
-

Közösségi megújulás, értéktudatos és szolidáris társadalom kialakítása

-

Kreatív, tudásalapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás biztosítása

Kapcsolódó megyei beavatkozás:
-

A népesség képzettségének és innovációs képességeinek javítása, fiatalok,
pályakezdők megyei foglalkoztatásba integrálása

Kapcsolódó kulcsprojekt:
-

A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével (Megyei)

-

A helyi foglalkoztatási szint javítása és közösségfejlesztési akciók ösztönzése a
megyében (Megyei)

-

Ajkai Foglalkoztatási paktum (Ajkai járás)

2. A marginalizálódott közösségek – például a romák – társadalmi-gazdasági integrációja
Kapcsolódási pontok a megyei stratégiai célkitűzésekkel:
-

Közösségi megújulás, értéktudatos és szolidáris társadalom kialakítása

-

Kreatív, tudásalapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás biztosítása

Kapcsolódó megyei beavatkozás:
-

A városok demográfiai problémáinak kezelése, szegregátumok kezelése.

-

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

Kapcsolódó kulcsprojekt:
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-

A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével (Megyei)

-

A helyi foglalkoztatási szint javítása és közösségfejlesztési akciók ösztönzése a
megyében (Megyei)

3. A megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés
biztosítása,

beleértve

az

egészségügyi

szolgáltatásokat

és

a

közérdekű

szociális

szolgáltatásokat
Kapcsolódási pontok a megyei stratégiai célkitűzésekkel:
-

Egészséges társadalom megteremtése

Kapcsolódó megyei beavatkozás:
-

A lakosság egészségének megőrzése, egészségi állapotának javítása

4. A foglalkoztatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében a társadalmi vállalkozói
szellem, a társadalmi vállalkozásokba történő szakmai integráció és a szociális és szolidáris
gazdaság előmozdítása
Kapcsolódási pontok a megyei stratégiai célkitűzésekkel:
-

Közösségi megújulás, értéktudatos és szolidáris társadalom kialakítása

-

Kreatív, tudásalapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás biztosítása

Kapcsolódó megyei beavatkozás:
-

A népesség képzettségének és innovációs képességeinek javítása, fiatalok,
pályakezdők megyei foglalkoztatásba integrálása

Kapcsolódó kulcsprojektek:
-

Ajkai Foglalkoztatási paktum (Ajkai járás)

-

A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével (Megyei)

-

A helyi foglalkoztatási szint javítása és közösségfejlesztési akciók ösztönzése a
megyében (Megyei)

2. prioritási tengely: Infrastrukturális beruházások a társadalmi együttműködés
erősítése érdekében, melynek célja a gyermekeket sújtó nélkülözés elleni programok által
nyújtott szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése, illetve a marginalizált feltételek között
élők életkörülményei infrastrukturális feltételeinek javítása.
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Prioritások:
1. 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
Kapcsolódási pontok a megyei stratégiai célkitűzésekkel:
-

Közösségi megújulás, értéktudatos és szolidáris társadalom kialakítása

-

Egészséges társadalom megteremtése

Kapcsolódó megyei beavatkozás:
-

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

Kapcsolódó kulcsprojektek:
-

Foglalkoztatás-bővítés elősegítése az óvodai-, bölcsődei kapacitások, családi napközik
számának növelésével (Balatonalmádi járás)

-

Családi napközi létesítése Zircen (Zirci járás)

2. A városi és vidéki területeken élő, rászoruló közösségek fizikai rehabilitációjának, valamint
gazdasági és társadalmi fellendülésének támogatása
Kapcsolódási pontok a megyei stratégiai célkitűzésekkel:
-

Közösségi megújulás, értéktudatos és szolidáris társadalom kialakítása

Kapcsolódó megyei beavatkozás:
-

A városok demográfiai problémáinak kezelése, szegregátumok kezelése.

-

a megye környezetminőségének javítása

Kapcsolódó kulcsprojektek:
-

Helyi termékek előállításának és piacteremtésének ösztönzése – kézműipar, Termelői
piacok, termelői polcok elterjesztése illetve a vállalkozások online megjelenésének
támogatása, piacfejlesztés ösztönzése (Megyei)

-

Helyi

termék

előállításához

és

forgalmazásához

kapcsolódó

infrastruktúra

megteremtése (Veszprém)
-

Környezettudatos régió közösség – az egészséges helyi élelmiszerekért (Várpalota)
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-

A kistérség hagyományos kézműipari és mezőgazdasági ágazatinak fejlesztése
(Devecser)

3. prioritási tengely: Gyarapodó tudástőke, melynek célja a korai iskolaelhagyók számának
csökkentése és a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése, valamint a minőségi
oktatáshoz való egyenlő hozzáférés előmozdítás, illetve a felsőfokúnak megfelelő szintű
oktatásban való részvétel növelése.

Prioritások:
1. A korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a végzettség nélküli iskolaelhagyás
megelőzése, valamint a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés előmozdítása a kora
gyermekkori nevelésben, az alap- és középfokú oktatásban, ideértve az oktatásba való
visszatérést ösztönző formális, informális és nem formális tanulási formákat is.
Kapcsolódási pontok a megyei stratégiai célkitűzésekkel:
-

Kreatív, tudásalapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás biztosítása

Kapcsolódó megyei beavatkozás:
-

A népesség képzettségének és innovációs képességeinek javítása, fiatalok,
pályakezdők megyei foglalkoztatásba integrálása

Kapcsolódó kulcsprojektek:
-

Tudásalapú gazdaságnövekedési és munkahelyteremtő program (Balatonfüredi járás)

2. A felsőfokú vagy annak megfelelő szintű oktatás minőségének, hatékonyságának és
hozzáférhetőségének javítása az oktatásban való részvétel növelése érdekében, különösen a
hátrányos helyzetű csoportok számára.
Kapcsolódási pontok a megyei stratégiai célkitűzésekkel:
-

Kreatív, tudásalapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás biztosítása

Kapcsolódó megyei beavatkozás:
-

A népesség képzettségének és innovációs képességeinek javítása, fiatalok,
pályakezdők megyei foglalkoztatásba integrálása

Kapcsolódó kulcsprojektek:
-

Tudásalapú gazdaságnövekedési és munkahelyteremtő program (Balatonfüredi járás)

3. Az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való egyenlő hozzáférés javítása minden
korcsoport számára formális, informális és nem formális módon egyaránt, a munkavállalók
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ismereteinek, készségeinek és kompetenciáinak naprakésszé tétele, valamint a rugalmas
tanulási formák előmozdítása, többek között a pályaorientáció és a megszerzett kompetenciák
elismerése révén
Kapcsolódási pontok a megyei stratégiai célkitűzésekkel:
-

Kreatív, tudásalapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás biztosítása

Kapcsolódó megyei beavatkozás:
-

A népesség képzettségének és innovációs képességeinek javítása, fiatalok,
pályakezdők megyei foglalkoztatásba integrálása

Kapcsolódó kulcsprojektek:
-

Tudásalapú gazdaságnövekedési és munkahelyteremtő program (Balatonfüredi járás)

4. prioritási tengely: Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében,
melynek célja a minőségi közneveléshez és felsőoktatáshoz való hozzáférés infrastrukturális
fejlesztése

Prioritás:
1. Az oktatásba, a készségekkel kapcsolatos képzésbe, szakképzésbe és az egész életen át
tartó tanulásba történő beruházás oktatási és képzési infrastruktúrák kifejlesztésével
Kapcsolódási pontok a megyei stratégiai célkitűzésekkel:
-

Kreatív, tudásalapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás biztosítása

Kapcsolódó megyei beavatkozás:
-

A népesség képzettségének és innovációs képességeinek javítása, fiatalok,
pályakezdők megyei foglalkoztatásba integrálása

Kapcsolódó kulcsprojektek:
-

Tudásalapú gazdaságnövekedési és munkahelyteremtő program (Balatonfüredi járás)

-

A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével (Megyei)

5. prioritási tengely: Pénzügyi eszközök alkalmazása a társadalmi együttműködés
erősítése érdekében, valamint társadalmi innováció és transznacionális együttműködések
Prioritások:
1. A marginalizálódott közösségek – például a romák – társadalmi-gazdasági integrációja
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Kapcsolódási pontok a megyei stratégiai célkitűzésekkel:
-

Közösségi megújulás, értéktudatos és szolidáris társadalom kialakítása

Kapcsolódó megyei beavatkozás:
-

A városok demográfiai problémáinak kezelése, szegregátumok kezelése.

-

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

Kapcsolódó kulcsprojektek:
-

Tudásalapú gazdaságnövekedési és munkahelyteremtő program (Balatonfüredi járás)

-

A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével (Megyei)

-

A helyi foglalkoztatási szint javítása és közösségfejlesztési akciók ösztönzése a
megyében (Megyei)

2. A megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés
biztosítása,

beleértve

az

egészségügyi

szolgáltatásokat

és

a

közérdekű

szociális

szolgáltatásokat
Kapcsolódási pontok a megyei stratégiai célkitűzésekkel:
-

Közösségi megújulás, értéktudatos és szolidáris társadalom kialakítása

Kapcsolódó megyei beavatkozás:
-

A városok demográfiai problémáinak kezelése, szegregátumok kezelése.

-

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

Kapcsolódó kulcsprojektek:
-

Tudásalapú gazdaságnövekedési és munkahelyteremtő program (Balatonfüredi járás)

-

A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével (Megyei)
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GINOP: fő irányvonalak, prioritási tengelyek, prioritások, kapcsolódás a megyei
stratégiai célkitűzésekkel, és operatív beavatkozási lehetőségekkel, kulcsprojektekkel
Az operatív programok közül a legjelentősebb forrásokkal a Gazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív Program (GINOP) rendelkezik, amely a hazai kis- és középvállalkozások
versenyképességének fejlesztését és növekedésének elősegítését, valamint a foglalkoztatás
bővítését tűzte ki versenyképes munkahelyek létrehozásán keresztül.
A megyei koncepció mindhárom átfogó célkitűzése – de különösen a „Gazdasági növekedés,
a térségi potenciálokra építő, a versenyképességet fokozó gazdaságfejlesztés” – és a megyei
területfejlesztési stratégiai program mind a négy prioritástengelye is – kiváltképp „A térségi
és a helyi gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatás bővítése a megye hagyományos foglalkoztató
központjaiban illetve vidéki térségeiben” hozzájárul a GINOP megvalósításához.
A

megyei

területfejlesztési

koncepció

szerint

a

fejlődési

potenciált

hordozó

-

nemzetstratégiailag kiemelt, perspektivikus - ágazatok közül Veszprém megyében az alábbi
ágazatok fejlesztése ígéri a legerőteljesebb növekedést, a versenyképesség erősítését, az
innováció eredményeinek hasznosulását, a foglalkoztatottság bővülését, ezért ezen ágazatok
fejlődése feltételeinek biztosítása prioritást élvez:
-

a járműipar és a hozzá kapcsolódó gép- és elektronikai ipar

-

a vegyipar

-

a turizmus

-

az élelmiszer-feldolgozó ipar

-

az építőanyag-ipar fejlesztése

-

a környezetipar

Az országosan is stratégiainak tekintett ágazatokon túlmenően Veszprém megye egyes
térségeiben stratégiai jelentőségű:
-

az alumíniumipar

-

az üveg és porcelánipar

-

a faipar és bútorgyártás
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Veszprém megye területfejlesztési programja a koncepcióban meghatározott ágazatokra
fókuszálva rögzíti a beavatkozási területeit, amelyeket a munkahelyteremtés, a megyei KKVk foglalkoztatás bővítése és innovációs teljesítményének javítása, a vállalkozások innovációs
teljesítményének javítása, a munkaerő-piaci kereslet és kínálat összehangolása valamint a
képzések szerkezetének és tartalmának továbbfejlesztése érdekében határoz meg.
A GINOP 8 tengely mentén - 33 nemzeti egyedi célkitűzésnek megfeleltetve -, 26 prioritást
fogalmaz meg. A továbbiakban a Veszprém Megyei fejlesztési dokumentumokban
meghatározott stratégiai célkitűzések és beavatkozási pontok összevetését végezzük el az
GINOP 26 prioritásával. Minden esetben jelöljük a kapcsolódási pontokat a megyei stratégiai
célkitűzésekkel, és a korábban megfogalmazásra került megyei beavatkozásokkal.
Amennyiben erre lehetőség van, minden prioritásnál jelöljük azt is, hogy a korábban
lefolytatott projektgyűjtés eredménye alapján, mely kulcsprojektek illeszthetők az adott
prioritáshoz.

1. prioritási tengely: A kis- és középvállalkozások (kkv) versenyképességének javítása, az
üzleti infrastruktúra-fejlesztés folytatása, a kkv-kapacitás bővítésének megteremtése a
hátrányosabb helyzetű térségekben. Az ezen tengelyen található prioritások az exportképes
magyar kkv-k arányának és számának növeléséhez, a vállalkozások versenyképesebbé
válásához és Magyarország újraiparosodásához járulnak hozzá.
Egyedi célkitűzés:
Versenyképes vállalkozói ismeretek terjesztése
Prioritások:
Versenyképes vállalkozói ismeretek terjesztése
Kapcsolódási pontok a megyei stratégiai célkitűzésekkel:
-

Kreatív, tudásalapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás biztosítása

-

A gazdasági növekedés, versenyképes, innovatív gazdaság, kitörési pontokra épülő
gazdaságfejlesztés a fejlődési potenciált hordozó ágazatok fejlesztésével, a
foglalkoztatás bővítésével.

-

A térségi és a helyi erőforrások fenntartható kihasználására épülő gazdaságfejlesztés: a
Balaton térségére és az ipari-, innovációs tengelyekre specializált prioritásokkal.

Kapcsolódó megyei beavatkozás:
-

A népesség képzettségének és innovációs képességeinek javítása, fiatalok,
pályakezdők megyei foglalkoztatásba integrálása
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-

Ipari és gazdasági területek, telephelyek szolgáltatás- és infrastruktúra fejlesztése a
munkahelyteremtés érdekében

-

A képzések szerkezetének és tartalmának továbbfejlesztése az innovatív megoldások
támogatására, a térségi gazdaság és a társadalom igényeihez való jobb alkalmazkodás
érdekében

Egyedi célkitűzés:
A kkv-k növekedési lehetőségeinek megteremtése
Prioritás:
Modern üzleti infrastruktúra megteremtése
Kapcsolódási pontok a megyei stratégiai célkitűzésekkel:
-

A gazdasági növekedés, versenyképes, innovatív gazdaság, kitörési pontokra épülő
gazdaságfejlesztés a fejlődési potenciált hordozó ágazatok fejlesztésével, a
foglalkoztatás bővítésével.

-

A térségi és a helyi erőforrások fenntartható kihasználására épülő gazdaságfejlesztés: a
Balaton térségére és az ipari-, innovációs tengelyekre specializált prioritásokkal.

Kapcsolódó megyei beavatkozás:
-

Ipari és gazdasági területek, telephelyek szolgáltatás- és infrastruktúra fejlesztése a
munkahelyteremtés érdekében

Kapcsolódó kulcsprojektek:
-

Ipari bekötő út (Ajkai járás)

-

Térségi helyi termékek piacra jutását elősegítő feldolgozó üzemek kialakítása (Ajkai
járás)

-

Főnix Ipari Park közútfejlesztése (Ajkai járás)

-

Infrastruktúrafejlesztés az Ipari Parkhoz kapcsolódóan (Ajkai járás)

-

Füred Kemping (Balatonfüredi járás)

-

Zákonyi utcai mélygarázs (Balatonfüredi járás)

-

Infrastruktúra kiépítése Devecser város ipari övezetében (Devecseri járás)

-

Iparterületi fejlesztések támogatása, az iparterület megközelíthetőségének javítása
(Pápai járás)

-

Iparterület fejlesztése, azon Inkubátorház létrehozása, a betelepülő vállalkozások
fejlesztése (Sümegi járás)

-

Környezetipar- és gazdaságfejlesztés (Tapolcai járás)
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-

Kis- és középvállalkozások fejlődésének és újabb vállalkozások letelepedésének
támogatása (Várpalotai járás)

-

A térségi ipari területek infrastrukturális fejlesztése és elérhetőségének javítása
(Veszprémi járás)

-

Helyi

termék

előállításához

és

forgalmazásához

kapcsolódó

infrastruktúra

megteremtése (Veszprémi járás)
-

Ipari Park és a kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése Zircen (Zirci járás)

-

Magasabb hozzáadott értékű termékek előállítása és piacra juttatása (Zirci járás)

-

Ásványvízpalackozás (Zirci járás)

Prioritás:
Kapacitásbővítés támogatása
Kapcsolódási pontok a megyei stratégiai célkitűzésekkel:
-

A gazdasági növekedés, versenyképes, innovatív gazdaság, kitörési pontokra épülő
gazdaságfejlesztés a fejlődési potenciált hordozó ágazatok fejlesztésével, a
foglalkoztatás bővítésével.

-

A térségi és a helyi erőforrások fenntartható kihasználására épülő gazdaságfejlesztés: a
Balaton térségére és az ipari-, innovációs tengelyekre specializált prioritásokkal.

Kapcsolódó megyei beavatkozás:
-

Megyei kis- és közepes méretű vállalkozások foglalkoztatás-bővítése és innovációs
teljesítményének javítása

Kapcsolódó kulcsprojekt:
-

Ajka Kristály látogatóközpont kialakítása

Egyedi célkitűzés:
Piacképes és együttműködő kkv szektor megteremtése
Prioritás:
Vállalkozások hálózatosodásának és piacra jutásának elősegítése
Kapcsolódási pontok a megyei stratégiai célkitűzésekkel: nincs
Kapcsolódó megyei beavatkozás: nincs
Kapcsolódó megyei kulcsprojekt: nincs

Prioritás:
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Nemzeti turisztikai marketing és keresletösztönző program
Kapcsolódási pontok a megyei stratégiai célkitűzésekkel: nincs
Kapcsolódó megyei beavatkozás: nincs
Kapcsolódó megyei kulcsprojekt:

2. tengely a kutatás és fejlesztés támogatása. A korábbi szemlélethez képest kiemelkedő
változás, hogy a vállalati szféra mellett a tudományos non profit szektor támogatása is
hangsúlyossá válik.
Egyedi célkitűzés:
K+I aktivitás növelése
Prioritás:
Vállalati K+I tevékenység intenzitásának ösztönzése
Kapcsolódási pontok a megyei stratégiai célkitűzésekkel:
-

Kreatív, tudásalapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás biztosítása

-

A gazdasági növekedés, versenyképes, innovatív gazdaság, kitörési pontokra épülő
gazdaságfejlesztés a fejlődési potenciált hordozó ágazatok fejlesztésével, a
foglalkoztatás bővítésével.

-

A térségi és a helyi erőforrások fenntartható kihasználására épülő gazdaságfejlesztés: a
Balaton térségére és az ipari-, innovációs tengelyekre specializált prioritásokkal.

Kapcsolódó megyei beavatkozás:
-

Ipari és gazdasági területek, telephelyek szolgáltatás- és infrastruktúra fejlesztése a
munkahelyteremtés érdekében

Kapcsolódó kulcsprojekt:
-

Vállalkozások flexibilitását elősegítő Innovációs és Szolgáltató Központ a Főnix Ipari
Parkban (Ajkai járás)

Egyedi célkitűzés:
Stratégiai K+I hálózatok számának növelése
Prioritás:
Stratégiai K+I együttműködések és kezdeményezések támogatása
Kapcsolódási pontok a megyei stratégiai célkitűzésekkel:
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-

Kreatív, tudásalapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás biztosítása

-

A gazdasági növekedés, versenyképes, innovatív gazdaság, kitörési pontokra épülő
gazdaságfejlesztés a fejlődési potenciált hordozó ágazatok fejlesztésével, a
foglalkoztatás bővítésével.

-

A térségi és a helyi erőforrások fenntartható kihasználására épülő gazdaságfejlesztés: a
Balaton térségére és az ipari-, innovációs tengelyekre specializált prioritásokkal.

Kapcsolódó megyei beavatkozás:
-

Ipari és gazdasági területek, telephelyek szolgáltatás- és infrastruktúra fejlesztése a
munkahelyteremtés érdekében

Egyedi célkitűzés:
A K+I kapacitások megerősítésével növekvő Horizon 2020 részvétel
Prioritás:
K+I infrastruktúra és kapacitás megerősítése a nemzetközi kiválóság érdekében
Kapcsolódási pontok a megyei stratégiai célkitűzésekkel:
-

Kreatív, tudásalapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás biztosítása

-

A gazdasági növekedés, versenyképes, innovatív gazdaság, kitörési pontokra épülő
gazdaságfejlesztés a fejlődési potenciált hordozó ágazatok fejlesztésével, a
foglalkoztatás bővítésével.

-

A térségi és a helyi erőforrások fenntartható kihasználására épülő gazdaságfejlesztés: a
Balaton térségére és az ipari-, innovációs tengelyekre specializált prioritásokkal.

Kapcsolódó megyei beavatkozás:
-

Ipari és gazdasági területek, telephelyek szolgáltatás- és infrastruktúra fejlesztése a
munkahelyteremtés érdekében

3. tengely az infokommunikációs fejlesztések, amelyek a 2014-2020-as időszakban kiemelt
területként jelennek meg.
Egyedi célkitűzés:
Az IKT szektor termékesítési képességének növelése
Prioritás:
Versenyképes IKT szektor fejlesztése
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Kapcsolódási pontok a megyei stratégiai célkitűzésekkel: nincs
Kapcsolódó megyei beavatkozás: nincs
Kapcsolódó megyei kulcsprojekt: nincs
Egyedi célkitűzés:
Infokommunikációs megoldások használati szintjének növelése a vállalkozások körében
Prioritás:
Digitális gazdaság fejlődésének előmozdítása
Kapcsolódási pontok a megyei stratégiai célkitűzésekkel:
-

Kreatív, tudásalapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás biztosítása

Kapcsolódó megyei beavatkozás: nincs
Kapcsolódó megyei kulcsprojekt: nincs

Egyedi célkitűzés:
Állampolgárok IKT-hoz való hozzáférésének növelése
Prioritás:
Digitális közösségi hozzáférés erősítése
Kapcsolódási pontok a megyei stratégiai célkitűzésekkel:
-

Kreatív, tudásalapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás biztosítása

-

A mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, a közlekedés fejlesztése

Kapcsolódó megyei beavatkozás: nincs
Kapcsolódó megyei kulcsprojekt: nincs

Egyedi célkitűzés:
Az NGA fehér foltok csökkentése, az újgenerációs szélessávú hálózatok kiépítésének
ösztönzése, valamint nagy sávszélességű kapcsolat biztosítása az állami és önkormányzati
intézményeknél
Prioritás:
Újgenerációs szélessávú hálózatok és hozzáférés fejlesztése
Kapcsolódási pontok a megyei stratégiai célkitűzésekkel: nincs
Kapcsolódó megyei beavatkozás: nincs
Kapcsolódó megyei kulcsprojekt: nincs
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4. tengely: az energiahatékonyság kérdéskörével foglalkozik, a versenyképességet
támogató, a vállalkozói szféra költséghatékony energiatermelését és energiafelhasználását
ösztönzi. Kiemelt cél a kkv-k épületenergetikai fejlesztése, a foszilis energia felhasználásának
csökkentése, valamint a megújuló energiák minél szélesebb körű alkalmazásának támogatása.
Egyedi célkitűzés:
A vállalkozói szektor versenyképességének erősítése a közvetlen energiaköltségek összesített
csökkentésével az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások alkalmazásának
növelése által
Prioritás:
Energiahatékonyság és a megújuló energia használatának elősegítése
Kapcsolódási pontok a megyei stratégiai célkitűzésekkel:
-

Természeti-, táji és egyéb stratégiailag fontos erőforrások megőrzése, fenntartható
használata, energiahatékonyság és környezetünk védelme.

Kapcsolódó megyei beavatkozás: nincs
Kapcsolódó kulcsprojekt:
-

Környezetipar- és gazdaságfejlesztés (Tapolcai járás)

5. tengely foglalkoztatás. A GINP ezen a tengelyén jelenik meg a teljes foglalkoztatás, a
rugalmas, családbarát megoldások elterjesztése, a munka alapú társadalom erősítése, a
foglalkoztatás bővítéséhez szükséges a munkaerő-kínálat mennyiségi és minőségi növelése,
amit az álláskeresők és az alacsony iskolai végzettségűek fokozott munkavállalási
hajlandósága, valamint foglalkoztathatóságuk javulása szolgál.
Egyedi célkitűzések:
Álláskeresők, különösen az alacsony iskolai végzettségűek növekvő körének munkaerőpiaci
integrációja, a társadalmi célú vállalkozások foglalkoztatási kapacitásai erősödése, a nem
állami szervezetek által szervezett munkaerő-piaci programokban résztvevő inaktívak és
munkanélküliek számának növekedése
Prioritás:
Álláskeresők és inaktívak foglalkoztathatóságának javítása
Kapcsolódási pontok a megyei stratégiai célkitűzésekkel: csak közvetett formában olvasható
ki a stratégiai célokból
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Kapcsolódó megyei beavatkozás: nincs
Kapcsolódó megyei kulcsprojekt:
-

Tudásalapú gazdaságnövekedési és munkahelyteremtő program (Balatonfüredi járás)

Egyedi célkitűzések:
A sem foglalkoztatásban, sem oktatásban vagy képzésben nem résztvevő (ún. NEET) 25 év
alatti fiatalok Ifjúsági Garanciához való hozzáférésének biztosítása, a fiatalok részvételének
növelése a gyakornoki és a vállalkozóvá válást segítő programokban
Prioritás:
Ifjúsági Garancia
Kapcsolódási pontok a megyei stratégiai célkitűzésekkel:
-

Kreatív, tudásalapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás biztosítása

Kapcsolódó megyei beavatkozás:
-

A népesség képzettségének és innovációs képességeinek javítása, fiatalok,
pályakezdők megyei foglalkoztatásba integrálása.

Kapcsolódó megyei kulcsprojekt: nincs
Egyedi célkitűzés:
A belső és külső munkaerő-piaci rugalmasság erősödése, a jogszerű foglalkoztatással
kapcsolatos tudatosság erősödése a munkáltatók és a munkavállalók körében
Prioritás:
Alkalmazkodóképesség fejlesztése
Kapcsolódási pontok a megyei stratégiai célkitűzésekkel: nincs
Kapcsolódó megyei beavatkozás: nincs
Kapcsolódó megyei kulcsprojekt: nincs

6. tengely versenyképes munkaerő. Ehhez a tengelyhez tartozik mindaz, ami az oktatás és
képzés témakörét öleli fel. Kiemelt célcsoport az időskorúak, a leszakadó társadalmi
csoportok, a gyermekvállalásból visszatérő nők, a fogyatékkal élők, illetve az elmaradott
térségekben élők. Emellett

rugalmas oktatási formák és tananyagfejlesztések segítik a

potenciális munkavállalókat a piacképes ismeretek elsajátításában. Támogatja a munkahelyi
képzések széles körét mind a kkv-k, mind a nagyvállalatok körében.

30

Egyedi célkitűzés:
A munkavállalási korú lakosság, különösen az alacsony képzettségűek részvételének növelése
a munkaerőpiaci kompetenciákat javító formális képzésekben.
Prioritás:
Az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való hozzáférés javítása
Kapcsolódási pontok a megyei stratégiai célkitűzésekkel:
-

Kreatív, tudásalapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás biztosítása

Kapcsolódó megyei beavatkozás:
-

A népesség képzettségének és innovációs képességeinek javítása, fiatalok,
pályakezdők megyei foglalkoztatásba integrálása.

Egyedi célkitűzés:
Kompetencia-alapú képzések elterjedtségének növelése
Prioritás:
Szakképzés és felnőttképzés fejlesztése
Kapcsolódási pontok a megyei stratégiai célkitűzésekkel:
-

Kreatív, tudásalapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás biztosítása

Kapcsolódó megyei beavatkozás:
-

A népesség képzettségének és innovációs képességeinek javítása, fiatalok,
pályakezdők megyei foglalkoztatásba integrálása.

Kapcsolódó megyei kulcsprojekt:

7. tengely: turisztika. A GINOP ezen tengelye olyan kisléptékű, fenntartható és a kulturális
értékeket hitelesen bemutató turisztikai fejlesztések támogatását tűzte ki célul, amelyek
egymástól jól megkülönböztethetők.
Egyedi célkitűzés:
A belföldi és nemzetközi turistáktól származó bevételek növelése a kulturális és természeti
örökségi helyszíneken
Prioritás:
A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, elősegítése és fejlesztése
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Kapcsolódási pontok a megyei stratégiai célkitűzésekkel:
-

Közösségi megújulás, értéktudatos és szolidáris társadalom kialakítása

-

Természeti-, táji és egyéb stratégiailag fontos erőforrások megőrzése, fenntartható
használata, energiahatékonyság és környezetük védelme.

Kapcsolódó megyei beavatkozás:
-

A megye környezetminőségének javítása

-

A természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás

-

Veszprém megye egyedülállóan gazdag turisztikai potenciáljának hasznosítása

Kapcsolódó megyei kulcsprojekt:
-

Turisztikai szolgáltatások javítása új élményelemek kialakítása az Ajkai Parkerdőben

-

Ajka Kristály látogatóközpont kialakítása

-

Tematikus utak (Balatonfüredi járás)

-

Foglalkoztatásnövelő turizmusfejlesztés, tematikus utak kialakítása (Sümegi járás)

-

Tematikus utak (Zirci járás)

8. tengely a pénzügyi eszközök. A tapasztalatok szerint a kkv-k nehezebben jutnak banki
finanszírozáshoz, mint nyugat-európai társaik, mert a bankoknak kis projekteket nem éri meg
finanszírozni. Kiemelt célcsoportok az induló vállalkozások, a fiatalok, a női vállalkozások és
start-up cégek.
Egyedi célkitűzés:
A finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó kkv-k
versenyképességének javítása a külső finanszírozáshoz történő hozzáférésének javítása révén
a KFI területén.
Prioritás:
Termelő és szolgáltató vállalkozások támogatása a KFI területén
Kapcsolódási pontok a megyei stratégiai célkitűzésekkel:
-

Kreatív, tudásalapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás biztosítása

-

A gazdasági növekedés, versenyképes, innovatív gazdaság, kitörési pontokra épülő
gazdaságfejlesztés a fejlődési potenciált hordozó ágazatok fejlesztésével, a
foglalkoztatás bővítésével.

-

A térségi és a helyi erőforrások fenntartható kihasználására épülő gazdaságfejlesztés: a
Balaton térségére és az ipari-, innovációs tengelyekre specializált prioritásokkal.
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Kapcsolódó megyei beavatkozás:
-

Ipari és gazdasági területek, telephelyek szolgáltatás- és infrastruktúra fejlesztése a
munkahelyteremtés érdekében

Kapcsolódó megyei kulcsprojekt:

Egyedi célkitűzés:
Az NGA fehér foltok csökkentése, az újgenerációs szélessávú hálózatok kiépítésének
ösztönzése
Prioritás:
Termelő és szolgáltató vállalkozások támogatása az IKT szektorban I.
Kapcsolódási pontok a megyei stratégiai célkitűzésekkel: nincs
Kapcsolódó megyei beavatkozás: nincs
Kapcsolódó megyei kulcsprojekt:

Egyedi célkitűzés:
A finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó kkv-k
versenyképességének fejlesztése a Kkv-k külső finanszírozáshoz történő hozzáférésének
javítása révén a digitális gazdaság és versenyképes IKT szektor fejlesztése területén
Prioritás:
Termelő és szolgáltató vállalkozások támogatása az IKT szektorban II.
Kapcsolódási pontok a megyei stratégiai célkitűzésekkel:
-

Kreatív, tudásalapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás biztosítása

Kapcsolódó megyei beavatkozás: közvetlen nincs, a stratégiai célnál az infokommunikációs
technológiák elterjedésének támogatása jelenik csak meg a gazdaság termelékenységének
növelése, a versenyképesség javítása érdekében
Kapcsolódó megyei kulcsprojekt:
Egyedi célkitűzés:
A finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó kkv-k
versenyképességének fejlesztése a Kkv-k külső finanszírozáshoz történő hozzáférésének
javítása révén
Prioritás:
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Termelő és szolgáltató vállalkozások támogatása
Kapcsolódási pontok a megyei stratégiai célkitűzésekkel: nincs
Kapcsolódó megyei beavatkozás: nincs
Kapcsolódó megyei kulcsprojekt:
Egyedi célkitűzés:
A finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó vállalkozások
versenyképességének

fejlesztése

a

vállalkozások

külső

finanszírozáshoz

történő

hozzáférésének javítása révén a vállalkozói energia szektor területén
Prioritás:
Termelő és szolgáltató vállalkozások támogatása
Kapcsolódási pontok a megyei stratégiai célkitűzésekkel:
-

Természeti-, táji és egyéb stratégiailag fontos erőforrások megőrzése, fenntartható
használata, energiahatékonyság és környezetünk védelme

Kapcsolódó megyei beavatkozás:
-

A természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás

-

Az energiagazdálkodás racionalizálása, a települések alternatív és megújuló
energiahasznosításának elősegítése, intézmények energiaracionalizáló fejlesztései,
alkalmazkodás a klímaváltozás hatásaihoz a városokban

Kapcsolódó megyei kulcsprojekt:
Egyedi célkitűzés:
Épületek energetikai korszerűsítése, valamint távhőrendszerek energia hatékony fejlesztése és
a megújuló energiaforrások alkalmazásának növelése
Prioritás:
Megújuló energia és energiahatékonyság támogatása
Kapcsolódási pontok a megyei stratégiai célkitűzésekkel:
-

Természeti-, táji és egyéb stratégiailag fontos erőforrások megőrzése, fenntartható
használata, energiahatékonyság és környezetünk védelme

Kapcsolódó megyei beavatkozás:
-

A természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás

-

Az energiagazdálkodás racionalizálása, a települések alternatív és megújuló
energiahasznosításának elősegítése, intézmények energiaracionalizáló fejlesztései,
alkalmazkodás a klímaváltozás hatásaihoz a városokban
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Kapcsolódó megyei kulcsprojekt:

Egyedi célkitűzés:
A finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó, a
foglalkoztatást ösztönző beruházásokat megvalósító vállalkozások, köztük a társadalmi célú
vállalkozások versenyképességének növelése a külső finanszírozáshoz való hozzáférésének
javítása révén
Prioritás:
Termelő és szolgáltató vállalkozások támogatása
Kapcsolódási pontok a megyei stratégiai célkitűzésekkel: nincs
Kapcsolódó megyei beavatkozás: nincs
TOP: fő irányvonalak, prioritási tengelyek, prioritások, kapcsolódás a megyei stratégiai
célkitűzésekkel, és operatív beavatkozási lehetőségekkel, kulcsprojektekkel
A Terület– és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) a 2014–2020 közötti időszakban
mintegy 1185,7 Mrd Ft fejlesztési forrással (hazai társfinanszírozással együtt, 310,1 Ft/€
árfolyamon) járul hozzá az ország európai szinten felzárkózást igénylő területének – az ún.
kevésbé fejlett régiók célterület, Budapestet és Pest megyét kivéve valamennyi megye –
fejlesztéséhez.
A TOP 18 megye és 22 megyei jogú város fejlődését támogatja, első öt prioritási tengelye a
megyék fejlesztésére irányul, a 6. prioritási tengely forrásait a megyei jogú városok
használhatják fel, míg a 7. prioritási tengely közösségi szinten irányított helyi fejlesztések
(Community-led local development, vagy röviden CLLD) finanszírozását szolgálja.

A TOP küldetése, hogy keretet biztosítson a területileg decentralizált fejlesztések
tervezéséhez és megvalósításához. Minden megye lehetőséget kapott arra, hogy az integrált
területi programok kidolgozása során figyelembe vegye a helyi sajátosságokat, a megyén
belüli célterületeket. Az elfogadott megyei ITP a területileg differenciált fejlesztések
érdekében a kevésbé fejlett, jelentős foglalkoztatási problémákkal küzdő, periférikus
térségekre, köztük a leszakadással fenyegetett járásokra összpontosít elsősorban.
A TOP pályázatok elsősorban a központi költségvetési irányító és költségvetési szervek, helyi
önkormányzatok és társulásaik, országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik,
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valamint az egyesületek, egyházak, alapítványok, civil szervezetek, non-profit szervezetek
számára nyílnak meg.

A TOP 7 tengely mentén, 23 egyedi célhoz rendelve nevezi meg prioritásait. A továbbiakban
a Veszprém Megyei fejlesztési dokumentumokban meghatározott stratégiai célkitűzések és
beavatkozási pontok, valamint ahol releváns, ott az ITP-ben nevesített célkitűzések
összevetését végezzük el az TOP 24 prioritásával.
Minden esetben jelöljük a kapcsolódási pontokat a megyei stratégiai célkitűzésekkel, és a
korábban megfogalmazásra került megyei beavatkozásokkal.
Minden prioritásnál jelöljük azt is, hogy a korábban lefolytatott projektgyűjtés eredménye
alapján, mely kulcsprojektek illeszthetők az adott prioritáshoz.

A TOP prioritástengelyei:
1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére
A megyei fejlesztéseket támogató prioritástengely célja a foglalkoztatási célokhoz való
hozzájárulás biztosítása. Ennek érdekében cél a vállalkozások fejlesztéseit, beruházásait
támogató önkormányzati üzleti infrastruktúra fejlesztése, a helyi gazdaság ösztönzése és a
foglalkoztatás növelése érdekében, a helyi és térségi turisztiai vonzerők fejlesztése a
turizmusban rejlő gazdasági, foglalkoztatási potenciál kibontakoztatására, a munkahelyek
elérhetőségének javítása és a mobilitás segítése a közlekedési feltételek javításával, valamint a
kisgyermekesek munkaerőpiacra történő visszatérésének segítése a gyermekellátási
szolgáltatások (óvoda, bölcsőde, családi napközi) fejlesztésével.
Egyedi célkitűzés:
A vállalkozások munkahelyteremtő képességének ösztönzése, a helyi gazdaság működését
segítő helyi-térségi feltételek biztosításával
Prioritás:
Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése, üzleti infrastruktúra és kapcsolódó szolgáltatások
fejlesztése
ITP célkitűzés:
-

Önkormányzati gazdasági területek fejlesztése és elérhetőségük javítása

Kapcsolódási pontok a megyei stratégiai célkitűzésekkel:
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-

A gazdasági növekedés, versenyképes, innovatív gazdaság, kitörési pontokra épülő
gazdaságfejlesztés a fejlődési potenciált hordozó ágazatok fejlesztésével, a
foglalkoztatás bővítésével

-

A térségi és a helyi erőforrások fenntartható kihasználására épülő gazdaságfejlesztés: a
Balaton térségére és az ipari-, innovációs tengelyekre specializált prioritásokkal.

Kapcsolódó megyei beavatkozás:
-

Ipari és gazdasági területek, telephelyek szolgáltatás- és infrastruktúra fejlesztése a
munkahelyteremtés érdekében

Kapcsolódó kulcsprojektek:
-

Vállalkozások flexibilitását elősegítő Innovációs és Szolgáltató Központ a Főnix Ipari
Parkban (Ajkai járás)

-

Ipari bekötő út (Ajkai járás)

-

Térségi helyi termékek piacra jutását elősegítő feldolgozó üzemek kialakítása (Ajkai
járás)

-

Főnix Ipari Park közútfejlesztése (Ajkai járás)

-

Infrastruktúrafejlesztés az Ipari Parkhoz kapcsolódóan (Ajkai járás)

-

Füred Kemping (Balatonfüredi járás)

-

Zákonyi utcai mélygarázs (Balatonfüredi járás)

-

Tudásalapú gazdaságnövekedési és munkahelyteremtő program (Balatonfüredi járás)

-

Infrastruktúra kiépítése Devecser város ipari övezetében (Devecseri járás)

-

A kistérség hagyományos kézműipari és mezőgazdasági ágazatinak fejlesztése
(Devecseri járás)

-

Iparterületi fejlesztések támogatása, az iparterület megközelíthetőségének javítása
(Pápai járás)

-

Iparterület fejlesztése, azon Inkubátorház létrehozása, a betelepülő vállalkozások
fejlesztése (Sümegi járás)

-

Környezetipar- és gazdaságfejlesztés (Tapolcai járás)

-

Turisztikai potenciálokon, szolgáltatásbővítésen alapuló foglalkoztatásbarát- és
gazdaságfejlesztés (Tapolcai járás)

-

Kis- és középvállalkozások fejlődésének és újabb vállalkozások letelepedésének
támogatása (Várpalotai járás)

-

A térségi ipari területek infrastrukturális fejlesztése és elérhetőségének javítása
(Veszprémi járás)
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-

Helyi

termék

előállításához

és

forgalmazásához

kapcsolódó

infrastruktúra

megteremtése (Veszprémi járás)
-

Ipari Park és a kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése Zircen (Zirci járás)

-

Magasabb hozzáadott értékű termékek előállítása és piacra juttatása (Zirci járás)

-

Ásványvízpalackozás (Zirci járás)

Egyedi célkitűzés:
A turizmus területi adottságaiban rejlő endogén potenciál kibontakoztatása a foglalkoztatás
elősegítése érdekében
Prioritás:
Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
ITP célkitűzés:
-

Természeti adottságokra és kulturális örökségre épülő turizmus fejlesztése

Kapcsolódási pontok a megyei stratégiai célkitűzésekkel:
-

A gazdasági növekedés, versenyképes, innovatív gazdaság, kitörési pontokra épülő
gazdaságfejlesztés a fejlődési potenciált hordozó ágazatok fejlesztésével, a
foglalkoztatás bővítésével

-

A térségi és a helyi erőforrások fenntartható kihasználására épülő gazdaságfejlesztés: a
Balaton térségére és az ipari-, innovációs tengelyekre specializált prioritásokkal.

-

Természeti-, táji és egyéb stratégiailag fontos erőforrások megőrzése, fenntartható
használata, energiahatékonyság és környezetünk védelme

Kapcsolódó megyei beavatkozás:
-

Veszprém megye egyedülállóan gazdag turisztikai potenciáljának hasznosítása

-

A természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás

Kapcsolódó kulcsprojekt:
-

Turisztikai szolgáltatások javítása új élményelemek kialakítása az Ajkai Parkerdőben
(Ajkai járás)

-

Ajka Kristály látogatóközpont kialakítása (Ajkai járás)

-

Turisztikai szolgáltatásbővítés (fürdőfejlesztés, wellness, parti-sétány bazársor
átépítése, stb.) (Balatonalmádi járás)

-

Füred Kemping (Balatonfüredi járás)

-

Tematikus utak (Balatonfüredi járás)
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-

Turisztikai potenciálok erősítése, a meglévők szolgáltatási színvonalának növelése,
járási turisztikai attrakció-fejlesztés (Pápai járás)

-

Foglalkoztatásnövelő turizmusfejlesztés, tematikus utak kialakítása (Sümegi járás)

-

Tematikus utak (Zirci járás)

Egyedi célkitűzés:
A munkahelyek elérhetőségének javítása, a munkavállalók mobilitásának segítése a
közlekedési feltételek fejlesztésével
Prioritás:
A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés
ITP célkitűzés:
-

Önkormányzati gazdasági területek fejlesztése és elérhetőségük javítása

Kapcsolódási pontok a megyei stratégiai célkitűzésekkel: nincs
Kapcsolódó megyei beavatkozás:
-

Az elérhetőség javítása

-

Térségi mobilitás biztosítása

Kapcsolódó kulcsprojekt:
-

Térségi kerékpárút hálózat kialakítása a munkahelyi mobilitás biztosítása érdekében
(Ajkai járás)

-

A térségi ipari területek infrastrukturális fejlesztése és elérhetőségének javítása
(Veszprémi járás)

-

A munkába járás feltételeit javító közlekedési infrastruktúra fejlesztése (Zirci járás)

Egyedi célkitűzés:
Kisgyermekesek munkaerőpiacra történő visszatérése a gyermekellátási szolgáltatások
fejlesztése által
Prioritás:
A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
ITP célkitűzés:
-

Élhető, vonzó települések megteremtése és a munkavállalást ösztönző infrastruktúra
fejlesztése
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Kapcsolódási pontok a megyei stratégiai célkitűzésekkel:
-

Egészséges társadalom megteremtése

-

Kreatív, tudásalapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás biztosítása

Kapcsolódó megyei beavatkozás:
-

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

Kapcsolódó kulcsprojekt:
-

Foglalkoztatás-bővítés elősegítése az óvodai-, bölcsődei kapacitások, családi napközik
számának növelésével (Balatonalmádi járás)

-

Családi napközi létesítése Zircen (Zirci járás)

2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés

A megyei fejlesztéseket támogató prioritástengely célja a vállalkozásokat, helyi gazdaságot
támogató, élénkítő, környezeti és társadalmi szempontból fenntartható városszerkezet,
vállalkozásokat és gazdasági tevékenységeket vonzó, egyúttal a népességet, kiemelten a
fiatalokat vonzó, megtartó városi környezet kialakítása. Ennek része a városi zöldterületek és
a települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése, pl. belterületi csapadékvíz elvezetése,
hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó tevékenységek megvalósítása.

Egyedi célkitűzés:
Vállalkozói tevékenységek ösztönzése és a népesség megtartása településfejlesztési
beavatkozásokkal
Prioritás:
Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés
ITP célkitűzés:
-

Az energiahatékonyság növelése és a helyi erőforrások fenntartható használatának
elősegítése

-

Élhető, vonzó települések megteremtése és a munkavállalást ösztönző infrastruktúra
fejlesztése

Kapcsolódási pontok a megyei stratégiai célkitűzésekkel:
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-

Egészséges társadalom megteremtése

-

Kreatív, tudásalapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás biztosítása

Kapcsolódó megyei beavatkozás:
-

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

3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi
területeken
A megyei fejlesztéseket támogató prioritástengely keretében lehetőség nyílik a fenntartható
városi közlekedés, kiemelten a közösségi közlekedés fejlesztésére, pl. busz- és kerékpáros
közlekedés, közlekedésbiztonság, „smart city” fejlesztések. A prioritástengely másik
célterülete az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, épületek, kiemelten az önkormányzati
intézmények energiahatékonyságának növelését és a megújuló energia felhasználásának
részarányának növelését célzó helyi fejlesztések megvalósítása.
Egyedi célkitűzés:
Fenntartható közösségi mobilitás elősegítése
Prioritás:
Fenntartható települési közlekedésfejlesztés
ITP célkitűzés:
-

Élhető, vonzó települések megteremtése és a munkavállalást ösztönző infrastruktúra
fejlesztése

Kapcsolódási pontok a megyei stratégiai célkitűzésekkel:
-

Térégi potenciálokra alapozott, a gazdaság versenyképességének javítását szolgáló,
fenntartható térszerkezet kialakítása.

-

A mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, a közlekedés fejlesztése

Kapcsolódó megyei beavatkozás:
-

Az elérhetőség javítása

-

Térségi mobilitás biztosítása
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Egyedi célkitűzés:
A települési önkormányzatok energiahatékonyságának javítása és a megújuló energiaforrások
részarányának növelése
Prioritás:
Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának
növelése
ITP célkitűzés:
-

Az energiahatékonyság növelése és a helyi erőforrások fenntartható használatának
elősegítése

Kapcsolódási pontok a megyei stratégiai célkitűzésekkel:
Természeti-, táji és egyéb stratégiailag fontos erőforrások megőrzése, fenntartható
használata, energiahatékonyság és környezetünk védelme.
Kapcsolódó megyei beavatkozás:
-

Az energiagazdálkodás racionalizálása, a települések alternatív és megújuló
energiahasznosításának elősegítése, intézmények energiaracionalizáló fejlesztései,
alkalmazkodás a klímaváltozás hatásihoz a városokban

4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése
A megyei fejlesztéseket támogató prioritástengely célja az egészségügyi és a szociális
alapellátás fejlesztése, az alapellátást nyújtó önkormányzati intézmények infrastruktúrájának
és szolgáltatásainak fejlesztése, ezáltal a szolgáltatások minőségének és a szolgáltatásokhoz
való hozzáférés támogatása. További célterület a szociális városrehabilitáció, a városi
szegregált lakókörnyezetek felszámolása és az ott élők életminőségének javítása
városrehabilitációs programokon keresztül.
Egyedi célkitűzés:
Önkormányzati közszolgáltatások hozzáférhetőségének és minőségének fejlesztése
1. Prioritás: Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
ITP célkitűzés:
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-

Élhető, vonzó települések megteremtése és a munkavállalást ösztönző infrastruktúra
fejlesztése

Kapcsolódási pontok a megyei stratégiai célkitűzésekkel:
-

Egészséges társadalom megteremtése

-

Közösségi megújulás, értéktudatos és szolidáris társadalom kialakítása

Kapcsolódó megyei beavatkozás:
-

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

2. Prioritás: A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
ITP célkitűzés:
-

Élhető, vonzó települések megteremtése és a munkavállalást ösztönző infrastruktúra
fejlesztése

Kapcsolódási pontok a megyei stratégiai célkitűzésekkel:
-

Egészséges társadalom megteremtése

-

Közösségi megújulás, értéktudatos és szolidáris társadalom kialakítása

Kapcsolódó megyei beavatkozás:
-

A lakosság egészségének megőrzése, egészségi állapotának javítása

-

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

Egyedi célkitűzés:
A leromlott városi területeken a jobb életlehetőségekkel rendelkező hátrányos helyzetű
személyek számának növelése

Prioritás: Leromlott városi területek rehabilitációja
ITP célkitűzés:
-

Leszakadó városi területek megújítása és hátrányos helyzetűeket támogató programok
megvalósítása

Kapcsolódási pontok a megyei stratégiai célkitűzésekkel:
-

A városok és várostérségek összehangolt és integrált fejlesztése
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Kapcsolódó megyei beavatkozás:
-

A városok demográfiai problémáinak kezelése, szegregátumok kezelése

5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztés, foglalkoztatás ösztönzés, társadalmi
együttműködés
A megyei fejlesztéseket támogató prioritástengely célja a gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó
foglalkoztatási, képzési célú támogatások nyújtása a foglalkoztatás érdekében, megyei és
helyi foglakoztatási és helyi gazdaságfejlesztési együttműködéseken keresztül. A prioritás
támogatja továbbá a szociális városrehabilitációhoz kapcsolódó közösségi és humán
fejlesztéseket, továbbá a helyi identitás és kohéziót erősítése érdekében a helyi
közösségfejlesztési programokat és egyéb helyi közösségi akciókat.
Egyedi célkitűzés:
A foglalkoztathatóság javítása és a helyben, a helyi és térségi gazdasági szereplők által
foglalkoztatottak számának növelése
Prioritás: Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések
(paktumok)
ITP célkitűzés:
-

Leszakadó városi területek megújítása és hátrányos helyzetűeket támogató programok
megvalósítása

Kapcsolódási pontok a megyei stratégiai célkitűzésekkel:
-

A gazdasági növekedés, versenyképes, innovatív gazdaság, kitörési pontokra épülő
gazdaságfejlesztés a fejlődési potenciált hordozó ágazatok fejlesztésével, a
foglalkoztatás bővítésével

-

Közösségi megújulás, értéktudatos és szolidáris társadalom kialakítása

-

Kreatív, tudásalapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás biztosítása

Kapcsolódó megyei beavatkozás:
-

A munkaerőpiaci kereslet és kínálat összhangjának javítására irányuló intézkedések

-

A népesség képzettségének és innovációs képességeinek javítása, fiatalok,
pályakezdők megyei foglalkoztatásba integrálása
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-

A képzések szerkezetének és tartalmának továbbfejlesztése az innovatív megoldások
támogatására, a térségi gazdaság és a társadalom igényeihez való jobb alkalmazkodás
érdekében

Kapcsolódó kulcsprojekt:
-

Ajkai Foglalkoztatási Paktum (Ajkai járás)

Egyedi célkitűzés:
A leromlott városi területeken a jobb életlehetőségekkel rendelkező hátrányos helyzetű
személyek számának növelése
Prioritás: A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok
ITP célkitűzés:
-

Leszakadó városi területek megújítása és hátrányos helyzetűeket támogató programok
megvalósítása

Kapcsolódási pontok a megyei stratégiai célkitűzésekkel:
-

A városok és várostérségek összehangolt és integrált fejlesztése

-

Közösségi megújulás, értéktudatos és szolidáris társadalom kialakítása

Kapcsolódó megyei beavatkozás:
-

A munkaerőpiaci kereslet és kínálat összhangjának javítására irányuló intézkedések

-

A városok demográfiai problémáinak kezelése, szegregátumok kezelése

Egyedi célkitűzés:
Helyi szintű társadalmi párbeszéd és helyi identitás erősödése
Prioritás: . Helyi közösségi programok megvalósítása
ITP célkitűzés:
-

Leszakadó városi területek megújítása és hátrányos helyzetűeket támogató programok
megvalósítása

Kapcsolódási pontok a megyei stratégiai célkitűzésekkel:
-

Természeti-, táji és egyéb stratégiailag fontos erőforrások megőrzése, fenntartható
használata, energiahatékonyság és környezetünk védelme

Kapcsolódó megyei beavatkozás:
-

A városok demográfiai problémáinak kezelése, szegregátumok kezelése
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6. Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban
A megyei jogú városokat célzó prioritástengely a megyei fejlesztésekkel megegyező
tematikával, vagyis az 1-5. prioritástengelyekkel azonos tartalommal támogatja a megyei jogú
városok fejlesztéseit. A prioritástengely kialakításának indoka az Európai Regionális
Fejlesztési Alapra vonatkozó 1301/2013/EU rendelet előírása, mely szerint nemzeti szinten az
ERFA források legalább 5 %-át fenntartható városfejlesztésre kell fordítani. Tekintve, hogy
Magyarország a 2014-2020-as programozási időszakban nem tervezett önálló városfejlesztési
operatív programot, valamint nem alkalmaz e célból integrált területi beruházásokat, ezért a
fenntartható városfejlesztést önálló prioritási tengely révén szükséges megvalósítani.
Egyedi célkitűzés:
Megyei jogú városok gazdasági környezetének fejlesztése a foglalkoztatás növelése
érdekében
Prioritás: Gazdaságfejlesztés
Kapcsolódási pontok a megyei stratégiai célkitűzésekkel:
-

A gazdasági növekedés, versenyképes, innovatív gazdaság, kitörési pontokra épülő
gazdaságfejlesztés a fejlődési potenciált hordozó ágazatok fejlesztésével, a
foglalkoztatás bővítésével

-

A térségi és a helyi erőforrások fenntartható kihasználására épülő gazdaságfejlesztés: a
Balaton térségére és az ipari-, innovációs tengelyekre specializált prioritásokkal.

Kapcsolódó megyei beavatkozás:
-

Ipari és gazdasági területek, telephelyek szolgáltatás- és infrastruktúra fejlesztése a
munkahelyteremtés érdekében

Egyedi célkitűzés:
Kisgyermekesek munkaerőpiacra történő visszatérése a gyermekellátási szolgáltatások által
Prioritás: Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése
Kapcsolódási pontok a megyei stratégiai célkitűzésekkel:
-

Egészséges társadalom megteremtése

-

Közösségi megújulás, értéktudatos és szolidáris társadalom kialakítása.

Kapcsolódó megyei beavatkozás:
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-

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

Kapcsolódó megyei kulcsprojekt:

Egyedi célkitűzés:
Vállalkozói

tevékenységek

ösztönzése

és

a

népesség

megtartása

városfejlesztési

beavatkozásokkal
Prioritás: Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés
Kapcsolódási pontok a megyei stratégiai célkitűzésekkel:
-

A városok és várostérségek összehangolt és integrált fejlesztése

-

A mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, a közlekedés fejlesztése.

Kapcsolódó megyei beavatkozás:
-

Az elérhetőség javítása

-

Térségi mobilitás biztosítása

Kapcsolódó megyei kulcsprojekt:

Egyedi célkitűzés:
Fenntartható közösségi mobilitás elősegítése
Prioritás: Fenntartható városi közlekedésfejlesztés
Kapcsolódási pontok a megyei stratégiai célkitűzésekkel:
-

A mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, a közlekedés fejlesztése.

-

Térégi potenciálokra alapozott, a gazdaság versenyképességének javítását szolgáló,
fenntartható térszerkezet kialakítása

Kapcsolódó megyei beavatkozás:
-

Az elérhetőség javítása

-

Térségi mobilitás biztosítása

Egyedi célkitűzés:
A megyei jogú város önkormányzatai energiahatékonyságának javítása és a megújuló
energiaforrások részarányának növelése
47

Prioritás: Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás
arányának növelése
Kapcsolódási pontok a megyei stratégiai célkitűzésekkel:
-

Természeti-, táji és egyéb stratégiailag fontos erőforrások megőrzése, fenntartható
használata, energiahatékonyság és környezetünk védelme

Kapcsolódó megyei beavatkozás:
-

Az energiagazdálkodás racionalizálása, a települések alternatív és megújuló
energiahasznosításának elősegítése, intézmények energiaracionalizáló fejlesztései,
alkalmazkodás a klímaváltozás hatásihoz a városokban

Kapcsolódó megyei kulcsprojekt:

Egyedi célkitűzés:
Önkormányzati közszolgáltatások hozzáférhetőségének és minőségének fejlesztése
Prioritás: Városi közszolgáltatások fejlesztése
Kapcsolódási pontok a megyei stratégiai célkitűzésekkel:
-

Egészséges társadalom megteremtése

-

Közösségi megújulás, értéktudatos és szolidáris társadalom kialakítása

Kapcsolódó megyei beavatkozás:
-

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

-

A lakosság egészségének megőrzése, egészségi állapotának javítása

Kapcsolódó megyei kulcsprojekt:

Egyedi célkitűzés:
A leromlott városi területeken a jobb életlehetőségekkel rendelkező hátrányos helyzetű
személyek számának növelése
Prioritás: . Leromlott városi területek rehabilitációja
Kapcsolódási pontok a megyei stratégiai célkitűzésekkel:
-

A városok é várostérségek összehangolt és integrált fejlesztése

Kapcsolódó megyei beavatkozás:
-

A városok demográfiai problémáinak kezelése, szegregátumok kezelése
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Kapcsolódó megyei kulcsprojekt:

Egyedi célkitűzés:
A foglalkoztathatóság javítása és a helyben, a helyi és térségi gazdasági szereplők által
foglalkoztatottak számának növelése
Prioritás: Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés
Kapcsolódási pontok a megyei stratégiai célkitűzésekkel:
-

A gazdasági növekedés, versenyképes, innovatív gazdaság, kitörési pontokra épülő
gazdaságfejlesztés a fejlődési potenciált hordozó ágazatok fejlesztésével, a
foglalkoztatás bővítésével

-

Közösségi megújulás, értéktudatos és szolidáris társadalom kialakítása

-

Kreatív, tudásalapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás biztosítása

Kapcsolódó megyei beavatkozás:
-

A munkaerőpiaci kereslet és kínálat összhangjának javítására irányuló intézkedések

-

A népesség képzettségének és innovációs képességeinek javítása, fiatalok,
pályakezdők megyei foglalkoztatásba integrálása

-

A képzések szerkezetének és tartalmának továbbfejlesztése az innovatív megoldások
támogatására, a térségi gazdaság és a társadalom igényeihez való jobb alkalmazkodás
érdekében

Egyedi célkitűzés:
A leromlott városi területeken a jobb életlehetőségekkel rendelkező hátrányos helyzetű
személyek számának növelése valamint a társadalmi aktivitás, társadalmi összetartozás
növelése helyi szinten
Prioritás: Társadalmi kohéziót célzó helyi programok
Kapcsolódási pontok a megyei stratégiai célkitűzésekkel:
-

Természeti-, táji és egyéb stratégiailag fontos erőforrások megőrzése, fenntartható
használata, energiahatékonyság és környezetünk védelme

Kapcsolódó megyei beavatkozás:
-

A városok demográfiai problémáinak kezelése, szegregátumok kezelése
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7. Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD)

A városi közösségvezérelt helyi fejlesztési programokat támogató prioritástengely célja a
közösségek megerősítése, a társadalmi kohézió és befogadás megteremtése, valamint a
kulturális és közösségi terek fejlesztése a városokban. A prioritástengely kísérleti jelleggel,
20-30 városi helyi közösség (városi helyi akciócsoport) helyi fejlesztési stratégiájának
megvalósítását támogatja. A városi helyi fejlesztési programok közösségi és kulturális
fókusszal, ahhoz kapcsolódó helyi gazdaságfejlesztési tartalommal valósulnak meg.
Egyedi célkitűzés:
A városi lakosság közösségi aktivitásának növelése a helyi közösségszervezés és kulturális
kínálatbővítés segítségével
1. Prioritás: Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése
Kapcsolódási pontok a megyei stratégiai célkitűzésekkel:
-

A városok és várostérségek összehangolt és integrált fejlesztése

-

Közösségi megújulás, értéktudatos és szolidáris társadalom kialakítása

Kapcsolódó megyei beavatkozás:
-

A városok demográfiai problémáinak kezelése, szegregátumok kezelése

-

Városok ellátó szerepének növelése a várostérségek központi funkcióinak erősítése

2. Prioritás: Helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva
Kapcsolódási pontok a megyei stratégiai célkitűzésekkel:
-

Természeti-, táji és egyéb stratégiailag fontos erőforrások megőrzése, fenntartható
használata, energiahatékonyság és környezetünk védelme

Kapcsolódó megyei beavatkozás:
-

A városok demográfiai problémáinak kezelése, szegregátumok kezelése

A Megyei Területfejlesztési Koncepcióban meghatározott stratégiai célok TOP-GINOPEFOP prioritások szerinti lehatárolása

A lehatárolás során azokat a konkrétan megfogalmazott célokat és beavatkozásokat vettük
alapul, melyek egyértelművé teszik az egyes ágazati OP-hoz való illeszkedést. Természetesen
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a célrendszer struktúrájából, logikájából több kapcsolat is következik, ám azok pontosítása,
kiegészítése szükséges, elsősorban és nagyobb számossággal a célcsoport, másodsorban az
elérendő célok, vagy a megvalósításba bevolt szereplők vonatkozásában.
Az egyértelmű illeszkedések:
1. Gazdasági növekedés, versenyképes, innovatív gazdaság, kitörési pontokra épülő
gazdaságfejlesztés a fejlődési potenciált hordozó ágazatok fejlesztésével, a
foglalkoztatás bővítésével:
TOP:
1.1.Helyi

gazdasági

infrastruktúra

fejlesztése

Üzleti

infrastruktúra

és

kapcsolódó

szolgáltatások fejlesztése
1.2.Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések
(paktumok)
6.1 Gazdaságfejlesztés
6.8. Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés
GINOP:
NEC 1.1. Versenyképes vállalkozói ismeretek terjesztése
NEC 2.1. Modern üzleti infrastruktúra megteremtése
NEC 2.1 Kapacitásbővítés támogatása
NEC 4.1 Versenyképes vállalkozói ismeretek terjesztése
NEC 4.2 Modern üzleti infrastruktúra megteremtése
NEC 5.1 Kapacitásbővítés támogatása
NEC 4.3 Termelő és szolgáltató vállalkozások támogatása a KFI területén
EFOP: -
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2. A térségi és a helyi erőforrások fenntartható kihasználására épülő gazdaságfejlesztés: a
Balaton térségére és az ipari-, innovációs tengelyekre specializált prioritásokkal
TOP:
1.1.Helyi

gazdasági

infrastruktúra

fejlesztése

Üzleti

infrastruktúra

és

kapcsolódó

szolgáltatások fejlesztése
1.2.Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
6.1 Gazdaságfejlesztés
GINOP:
NEC 1.1. Versenyképes vállalkozói ismeretek terjesztése
NEC 2.1. Modern üzleti infrastruktúra megteremtése
NEC 2.1 Kapacitásbővítés támogatása
NEC 4.1 Versenyképes vállalkozói ismeretek terjesztése
NEC 4.2 Modern üzleti infrastruktúra megteremtése
NEC 5.1 Kapacitásbővítés támogatása
NEC 4.3 Termelő és szolgáltató vállalkozások támogatása a KFI területén
EFOP: -

3. Vidékies térségek értékalapú megújítása, a vidék élhetőségének és életképességének
fokozása e térségek leszakadásának megállítása, és újbóli fejlődési pályára állítása
TOP: GINOP: EFOP: -
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4. Egészséges társadalom megteremtése
TOP:
1.4.A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése
6.6. Városi közszolgáltatások fejlesztése
GINOP:EFOP:
1.F: Az egészségtudatosság növelése elsősorban a hátrányos helyzetű emberek és térségek
tekintetében
1.G: Az egészségügyi, szociális és társadalmi felzárkózási közszolgáltatásokban a
szolgáltatásnyújtás folyamatainak eredményesebbé tétele, a területi szempontok érvényesítése
és a dolgozók megtartása
2.B: Minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása egészségügyi, szociális és
társadalmi felzárkózási területen

5. Kreatív, tudásalapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás biztosítása
TOP:
1.4.A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések
(paktumok)
6.8. Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés
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GINOP:
NEC 1.1. Versenyképes vállalkozói ismeretek terjesztése
NEC 4.1 Vállalati K+I tevékenység intenzitásának ösztönzése
NEC 4.2 Stratégiai K+I együttműködések és kezdeményezések támogatása
NEC 5.1 K+I infrastruktúra és kapacitás megerősítése a nemzetközi kiválóság érdekében
NEC 6.2 Digitális gazdaság fejlődésének előmozdítása
NEC 7.1 Digitális közösségi hozzáférés erősítése
NEC 13.1 Az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való hozzáférés javítása
NEC 14. 2 Szakképzés és felnőttképzés fejlesztése
NEC 4.3 Termelő és szolgáltató vállalkozások támogatása a KFI területén
NEC 6.3 Termelő és szolgáltató vállalkozások támogatása az IKT szektorban II.

EFOP:
1.A: A munkaerő-piacról tartósan kiszorult személyek munkaerő-piaci programba való
belépésének növelése
1.H: Hátrányos helyzetű személyek, kifejezetten romák szociális gazdaságban való
részvételének növelése
3.A: A korai iskolaelhagyás csökkentése, a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének
emelése
3.B: Az alulteljesítő tanulók alap és kompetencia szintjének növelése, továbbá a szakpolitikai
irányítás fejlesztése
3.C: A felsőfokúnak megfelelő szintű oktatásban való részvétel növelése
3.D: A mukaerő-piaci kompetenciák szintjének emelése a felsőoktatási hallgatók körében
3.E: Kutatás, innováció és intelligens szakosodás növelése a felsőfokú oktatási rendszer
fejlesztésén és kapcsolódó humánerőforrás fejlesztéseken keresztül
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3.F: Javulnak a munkaerő-piacról kiszorult hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű
emberek foglalkoztathatóságot javító kompetenciái és a humán közszolgáltatásokban
dolgozók feladatellátási képességei
4.A: Minőségi közneveléshez és oktatáshoz való hozzáférés infrastrukturális feltételeinek
megteremtése
4.B: Minőségi felsőoktatás infrastrukturális feltételeinek megteremtése

6. Közösségi megújulás, értéktudatos és szolidáris társadalom kialakítása
TOP:
4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések
(paktumok)
5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok
6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése
6.6. Városi közszolgáltatások fejlesztése
6.8. Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés
7.1 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése
GINOP:
NEC 15.1 A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, elősegítése és fejlesztése
EFOP:
1.A: A munkaerő-piacról tartósan kiszorult személyek munkaerő-piaci programba való
belépésének növelése
1.B: A család és ifjúság társadalmi részvételének növelése
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1.D: A gyermekeket sújtó nélkülözés visszaszorítása elsődlegesen a marginalizált
közösségekben
1.E: Periférikus élethelyzetek, valamint a leszakadást előidéző humán tényezők és
szolgáltatáshiányok visszaszorítása
1.H: Hátrányos helyzetű személyek, kifejezetten romák szociális gazdaságban való
részvételének növelése
2.A: A gyermekeket sújtó nélkülözés elleni programok által nyújtott szolgáltatásokhoz való
hozzáférés növelése
2.B: Minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása egészségügyi, szociális és
társadalmi felzárkózási területen2.C: A marginalizált feltételek között élők életkörülményei
infrastrukturális feltételeinek javítása
5.A: A társadalmi felzárkózás támogatása pénzügyi eszközökkel
5.B A társadalmi innováció javítása és a transznacionális együttműködés kiterjesztése

7. Természeti-, táji és egyéb stratégiailag fontos erőforrások megőrzése, fenntartható
használata, energiahatékonyság és környezetünk védelme
TOP:
1.2.Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának
növelése
5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása
6.5. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás
6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok
7.2 Helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva
GINOP:
NEC 9.1 Energiahatékonyság és a megújuló energia használatának elősegítése
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NEC 15.1 A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, elősegítése és fejlesztése
NEC 9.2 Termelő és szolgáltató vállalkozások támogatása
NEC 16.1 Megújuló energia és energiahatékonyság támogatása
EFOP: -

8. Térségi potenciálokra alapozott, a gazdaság versenyképessége javítását szolgáló
fenntartható térszerkezet kialakítása
TOP:
3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés
6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés
GINOP: EFOP: 9. A városok és várostérségek összehangolt és integrált fejlesztése
TOP:
2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés
4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja
5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok
6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés
6.7. Leromlott városi területek rehabilitációja arányának növelése
7.1 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése
GINOP: EFOP: -
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10. A mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, a közlekedés fejlesztése
TOP:
2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés
3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés
6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés
GINOP:
NEC 7.1 Digitális közösségi hozzáférés erősítése
EFOP: -

A további pontosításokkal jobban kiaknázható, elérhetővé váló EFOP programok
meghatározása, projektgeneráló szerepe, egymásra épülésük, a foglalkoztatást élénkítő
szerepük bemutatása az alábbi területekre fókuszálva:
•

sport,

•

család és ifjúságügy,

•

köznevelés,

•

szociális és társadalmi felzárkóztatás,

•

kultúra,

•

nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatok,

•

egészségügy,

•

felsőoktatás

Az EFOP 1. lehetőséget biztosít a közösségek aktív társadalmi szerepvállalására és az
önkéntes részvételre ezáltal megteremtve a fejlesztések társadalmi bázisát. A prioritás
jelentősége a helyi közélet szervezésében, a helyi kultúra ápolásában, a helyi igények
szakszerű feltárásában és kielégítésében meghatározó szerepű civil és egyházi szervezetek,
szerveződések közösségépítő tevékenységekbe való bekapcsolása által mutatkozik meg. A
civil társadalom megerősítése, aktív állampolgári szerepre való felkészítése, a közösségi
tervezés és a közösség-fejlesztés módszertanának alkalmazásával értékalapú társadalmi
kohéziót erősítő programok indíthatók meg. A már működő önkéntes programokra építve
bővülhet a megyében a karitatív, önkéntes tevékenység, mely egyidejűleg és aktív társadalmi
szerepvállalás erősítését, a cselekvőképes helyi közösségek önfenntartó erejének növelését is
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szolgálja. Célként fogalmazható meg, hogy a társadalmi aktivitásra nevelés érdekében
növekedjen a fiatalkorú önkéntesek fogadásra alkalmas civil szervezetek száma, javuljon a
civil szerveztek együttműködési kompetenciája az oktatási, egészségügyi, szociális
területeken tevékenykedő tartozó intézményekkel. A prioritás céljai között szerepel, de a
megyei programokban nem kap kellő hangsúlyt a fiatalok érdemi önkéntes munkavégzésének
erősítése (az érettségi vizsgához kötelezővé tett önkéntes munkán túl is), illetve a fiatalok és
az idősek aktív életének és széles körű társadalmi részvételének elősegítése, mely által
informális, nem formális tanulási környezetben olyan kompetenciái fejlődjenek, amelyeket a
munkaerő-piaci szereplők érvényesnek fogadnak el.
Ugyanezen prioritási tengelyhez kapcsolhatóak mindazok a projektek melyeknek célja a
„Szegénység elleni európai platform” elveinek megfelelő olyan szociális és területi kohézió
biztosítása, ahol a növekedés és a munkahelyteremtés előnyeit széles körben megosztják, a
szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők pedig méltóságban, a társadalom aktív
tagjaiként jelenhetnek meg. A megyei dokumentumokban egyelőre célcsoport-meghatározási
hiányokat látunk. Amennyiben ezt az megújított Területfejlesztési Koncepció áthidalja, úgy
megnyílik a lehetőség a hátrányos helyzetű emberek, romák aktív társadalmi szerepvállalását,
roma nők civil szerveződéseinek támogatását, társadalmi szemléletformálást antidiszkriminációs programokat, a romák médiumokban történő foglalkoztatását célzó projektek,
a kulturális identitás megőrzését, romák társadalmi és kulturális befogadását, a kirekesztésnek
kitett csoportok állampolgári, civil attitűdjének fejlesztését, az esélyegyenlőség erősítését és
társadalmi reintegráció ösztönzését a fogyatékos személyekkel, pszichiátriai betegekkel,
szenvedélybetegekkel,

demensekkel,

idősekkel,

hajléktalanokkal,

gyermekvédelmi

gondoskodásban élő gyermekekkel és fiatal felnőttekkel, oltalmazott gyermekekkel, a
javítóintézetből kikerülőkkel, illetve a bűnelkövetőkkel foglalkozó programok megvalósítása
előtt.
Megváltozott munkaképességű emberek esetében tanácsadás, csoportos foglalkozás, humánszolgáltatás, képzés és a megváltozott munkaképességhez igazított munkahely feltárása, a
tartós munkaerő-piaci integráció érdekében nyújtott támogatás (átmeneti jellegű támogatott
foglalkoztatás) kerülhet a projektek fókuszába, lehetővé téve hosszabb távon az elsődleges
munkaerő-piacra

való

integrációt,

reintegrációt.

Fontos

megtartó

erő

a

megye

vonatkozásában, hogy a munkanélküliek, valamint a munkahelyük elvesztésében fenyegetett
személyek esetében az igényeikre szabott, a fenntartható életmódot és a helyi igényekhez
illeszkedő foglalkoztathatóságot javító kompetenciákra irányul tanulási programok, tartós
munkanélküliek esetében egyénre szabott segítségnyújtás, tanácsadás, önsegítő képesség
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erősítése, mentorálás, munkatapasztalat szerzés és ezen idő alatt megélhetési támogatás
biztosítható az EFOP 1 pályázatok segítségével. A célok támogatására rendelt EFOP 5
tengelyének 1. prioritása mellett fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy vannak települések,
ahol a célcsoport nem szegregált körülmények között él, így minden projekt esetében javasolt
egyéni megoldások kidolgozása. A megyei jogú városban élők élethelyzetének javításához az
EFOP/TOP lehatárolás alapján a városok a TOP-ból kaphatnak támogatást.

Az EFOP 2. prioritása – illeszkedve az egészségügyi ágazati stratégiában meghatározott
prioritásokhoz – az egészségügy átalakítása TIOP, illetve a regionális fejlesztések keretében
megindult, nagyobb kórházi beruházások mellett a megye szakorvosi rendelőintézeteinek
megújulását, ezáltal a megyében élők jól létének, a munkaerőpiac szempontjából is fontos
egészségügyi

ellátottságának

fejlesztését

támogathatja.

A

megyei

fejlesztési

dokumentumokban részletesen megfogalmazott célok jól illeszthetők az 5. prioritási tengely
rendszerébe. Megvalósíthatóak az egészségügyi beruházási programok rendszerszintű
folytatásai, a szakorvosi rendelőintézetek gépparkjainak további fejlesztése, illetve az
egészségügyi alapellátás fejlesztése is. A fekvőbeteg ellátást kiváltó és/vagy lerövidítő
szolgáltatásokhoz kapcsolódó beruházások megvalósítása, az ilyen típusú szolgáltatások
hálózatba szervezése, valamint az ezekhez kapcsolódó hiánypótló alapellátási és
népegészségügyi intézmények létrehozása szintén támogatható tevékenység. Lehetőség
nyílhat az otthoni szakápolási szolgálat megerősítésére, valamint mozgó szakorvosi
szolgálatok

kialakítására

intézményrendszerek)

és

a

fejlesztésére,

jelenleg
a

meglévő

lelki

szolgáltatások

egészségfejlesztés

(tartós

ápolási

infrastruktúrájának

korszerűsítésére, illetve a pszichiátriai gondozói-koordinációs hálózat és a gondozóintézet
infrastruktúrájának fejlesztésére.
Az EFOP 3. a Veszprém Megye számára kiemelten fontos a felsőoktatási intézményrendszer
minőségi színvonalának emelésére, a nemzetközi versenyképesség növelésére, és a
nemzetközi minőségi sztenderdeknek való megfelelés elérésére biztosíthat forrásokat. A
Pannon Egyetemmel fejlesztése, esetleg új karok, fakultások indítása mellett a felsőoktatáshoz
való hozzáférés megyei szintű szélesítése, a képzési előmenetel erősítése szerepelhet a
célterületek között. A felsőfokú képzések mellett elengedhetetlen az egyetemi-felsőoktatási
bázisokra építő megyei K+F+I rendszer feltételeinek javítása, az alapkutatások nemzetközi
beágyazottságának növelése, az Európai Kutatási Térségben való részvétel segítése, a
tudományos utánpótlás javítása. Az élethosszig tartó tanuláshoz kapcsolódó felsőoktatási
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szolgáltatások, az át- és továbbképzési kapacitások bővítése, az LLL (Lifelong Learning) és a
rövid ciklusú képzések, valamint a felsőfokú szakképzések területének bővítése, valamint a
képzési kimenetek és a gazdasági igények közötti összhang erősítése, egyaránt beilleszthető
az EFOP 3 tengely prioritásaiba, ezáltal biztosítva a megye gazdaságának megfelelő
munkaerő-ellátását, és a végzettek szempontjából a megfelelő elhelyezkedési, egzisztenciális
lehetőségek elérését, a felsőfokú végzettségűek Veszprém Megyében történő foglalkoztatását.
Ugyanilyen fontos a másik véglet, a leszakadó, az iskolai oktatásból kimaradó, vagy nem
piacképes ismeretekkel piacra kerülő munkavállalók fejlesztése is. A korai iskolaelhagyás
visszaszorítása

érdekében

személyiségfejlesztő,

tehetséggondozó,

készségfejlesztő,

a

kulturális intézményekben lévő tudásvagyon megismerését elősegítő, a kreatív iparokat is
támogató kompetenciafejlesztés, illetve a pályaorientációt támogató foglalkozások kialakítása
szerepel a támogatható tevékenységek között. A könyvtárak, muzeális intézmények,
levéltárak és közművelődési intézmények, kulturális, egyházi és ismeretterjesztő, valamint
egyéb civil szervezetek bevonásával lehetőség nyílik a célcsoport számára minőségi és
hatékony, önmaguk, motivációik, képességeik mélyebb megismerését lehetővé tevő, az
iskolai oktatást kiegészítő és/vagy tanórán kívüli, ahhoz illeszkedő programok fejlesztésére.
Az általános iskolától az érettségi megszerzéséig a továbbtanulási és képzési utak támogatása,
nem formális és informális képzési formák és szolgáltatások (pl. távoktatás, e-learning,
termelő

iskola)

kiterjesztése,

a

munkaerő-piaci

be-

illetve

visszalépést

segítő

alapkompetenciák fejlesztése érdekében célszerű a kulturális szakemberek fejlesztését,
képzéssel, át- és továbbképzéssel való teljeskörű ellátásukat, számukra hagyományos és
elektronikus tananyagok készítését, továbbá a hatékony feladatellátás érdekében a képzési
programok tartalmi megújítását fókuszba helyezni az EFOP projektgenerálások során.
Az EFOP 3. tengelyére épülő tudástechnológia és tapasztalati transzfer nélkülözhetetlen
infrastrukturális megalapozottságát elsősorban az EFOP 4. tengelyén megjelenő prioritásokra
támaszkodva finanszírozhatja a megye. Lehetővé válik a felsőoktatási intézményrendszer
infrastrukturális beruházásainak megvalósítása, a minőségi megújulás és a gazdasági
igényeknek

való

jobb

megfelelés

elősegítése,

az

országspecifikus

célokban

is

megfogalmazott, a képzés és a munkaerő-piaci átmenet rugalmasságát támogató
infrastrukturális beruházások biztosítása. Az infrastrukturális beruházások tudásháromszög
kiépítését és duális-kooperatív képzés mellett jelentkező innovatív vállalati-felsőoktatási
képzési együttműködések eszköz oldalát is támogathatják. A felsőoktatás fejlesztése mellett a
duális-kooperatív

képzés

gyakorlóhelyeinek

és

a

vállalati-felsőoktatási

képzési
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együttműködések infrastrukturális fejlesztése és ehhez eszközök beszerzése, a vállalatokkal
közösen fejlesztendő gyakorlati képzőhelyek, az egész életen át tartó tanulás keretébe tartozó
felsőoktatási át- és továbbképzési infrastruktúra fejlesztése, a távoktatás és a nyílt forrású
tanulás infrastruktúrájának kiépítése, a kollégiumok épületének modernizációja mellett akár
megye versenyképességének növelése érdekében külföldi – elsősorban más EU tagállamokból
érkező – hallgatók és oktatók vonzása is támogatható.

Az operatív programok szerinti lehatárolások megállapításaiból levonható javaslatok a
Területfejlesztési Koncepcióhoz.

Az Operatív programok lehatárolása során azt tapasztaltuk, hogy a megyei fejlesztési
dokumentumokban megfogalmazott célok és beavatkozási pontok strukturálisan jól
illeszkednek az ágazati operatív programok célrendszeréhez.
Tekintettel arra, hogy a Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepcióját 2013
decemberében, a vele párhuzamosan tervezett Stratégia és Operatív Program 2014-ben lett
elfogadva, értelemszerűen nem tartalmazhatják a teljesség igényével a 2014-2020-as tervezési
időszakra elkészült, és elfogadott országos fejlesztési dokumentumok új szempontrendszereit.
A Koncepció készítésével párhuzamos zajlott az Operatív Programok (továbbiakban: OP-k)
tervezése, ebben az időszakban az országos fejlesztéspolitikai célkitűzések nem voltak
publikussá téve a szakemberek irányába, így a koncepció az összegyűjtött megyei igényekre
és az előző tervezési időszak tapasztalataira építhetett.
Javaslataink elsősorban átfogó jellegűek. Véleményünk szerint a koncepció megújítása és a
Humánfejlesztési stratégia kidolgozása során vizsgálni szükséges a hazai és európai trendeket,
és az operatív programok prioritástengelyeihez való minél pontosabb illeszthetőséget.
-

A már meglévő célok, és konkrét projektötletek vonatkozásában a célcsoportok
pontosabb megfogalmazását látjuk célszerűnek az EFOP programok vonatkozásában,
annak érdekében, hogy a megye teljes körűen kiaknázhassa, a koncepcióban
megjelenő célok végrehajtására megjelenő pályázati kereteket, illetve javasoljuk a
konkrét EFOP projektgyűjtések megkezdését mind az önkormányzati, mind a civil
szektorban.
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-

A fejlesztési dokumentumokból kirajzolódó igények és elképzelések szerint
konkrétabban szükséges meghatározni a differenciált szolgáltatásfejlesztéshez
kapcsolódó területeket és kidolgozni annak fejlesztési javaslatait.

-

Javaslatként fogalmazódik meg a piacképes, innovatív munkaerő megteremtését célzó
elképzelések részletesebb kibontása és illesztése a már látható OP prioritásokhoz.

-

A vállalkozásfejlesztést célzó célterületen belül bővítheti a koncepció a gazdasági
szereplők, aktív szerepvállalását igénylő beavatkozások kereteit, ez által arányaiban
csökkentve az önkormányzati szerepvállalást és.

-

Veszprém megye erőforrásaira alapozva a Veszprém Megyei Területfejlesztési
Koncepció hangsúllyal kezeli a turizmusban rejlő lehetőségek kihasználását,
ugyanakkor az érintett OP-k lehetőséget biztosítanak a korábban lefektetet
irányvonalak bővítésére, konkretizálására, amelynek leginkább a nemzeti turisztikai
marketing tevékenységekhez való csatlakozást segíthetik.

A fentebb megfogalmazott javaslatok koncepcionális beemelésével és az alapján lefolytatott
stratégiai- és operatív szintű tervezési folyamatok elvégzésével, a már meglévő forrásszerzési
lehetőségek mellett továbbiak tárulnak föl Veszprém Megye gazdasági, önkormányzati és
társadalmi szereplői előtt, hozzájárulva ezzel a megyei fejlesztési koncepció céljához, a
vonzó, élhető, versenyképes térség megteremtéséhez.

Készítette: Bencsikné Baktai Erzsébet
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