
EFOP 
prioritási 
tengely

EFOP 
prioritás

EFOP egyedi 
célkitűzés

1.B: A család 
és ifjúság 
társadalmi 
részvételének 
növelése

1.C: Több 
helyi civil 
közösség jön 
létre

1.F: Az 
egészségtudat
osság 
növelése 
elsősorban a 
hátrányos 
helyzetű 
emberek és 
térségek 
tekintetében

1.G: Az 
egészségügyi, 
szociális és 
társadalmi 
felzárkózási 
közszolgáltatá
sokban a 
szolgáltatásny
újtás 
folyamatainak 
eredményese
bbé tétele, a 
területi 
szempontok 
érvényesítése 
és a dolgozók 
megtartása

2.A: A 
gyermekeket 
sújtó 
nélkülözés 
elleni 
programok 
által nyújtott 
szolgáltatások
hoz való 
hozzáférés 
növelése

Kapcsolódó 
megyei 

stratégiai 
célkitűzések

Közösségi 
megújulás, 
értéktudatos 
és szolidáris 
társadalom 
kialakítása 

Kreatív, 
tudásalapú 
társadalom, 
korszerű 
gyakorlati 
tudás 
biztosítása 

Közösségi 
megújulás, 
értéktudatos 
és szolidáris 
társadalom 
kialakítása 

-
Egészséges 
társadalom 
megteremtése

Egészséges 
társadalom 
megteremtése

Kreatív, 
tudásalapú 
társadalom, 
korszerű 
gyakorlati 
tudás 
biztosítása 

Közösségi 
megújulás, 
értéktudatos 
és szolidáris 
társadalom 
kialakítása 

Közösségi 
megújulás, 
értéktudatos 
és szolidáris 
társadalom 
kialakítása 

Egészséges 
társadalom 
megteremtése

Közösségi 
megújulás, 
értéktudatos 
és szolidáris 
társadalom 
kialakítása

Kapcsolódó 
megyei 

beavatkozás

A népesség 
képzettségéne
k és 
innovációs 
képességeinek 
javítása, 
fiatalok, 
pályakezdők 
megyei 
foglalkoztatás
ba integrálása

-

A városok 
demográfiai 
problémáinak 
kezelése, 
szegregátumo
k kezelése

A szociális 
alapszolgáltat
ásokhoz és 
gyermekjóléti 
alapellátásokh
oz (bölcsőde, 
családi 
napközik 
stb.), valamint 
óvodai 
ellátáshoz 
való 
hozzáférés 
javítása és a 
szolgáltatások 
minőségének 
fejlesztése

A városok 
demográfiai 
problémáinak 
kezelése, 
szegregátumo
k kezelése.

A szociális 
alapszolgáltat
ásokhoz és 
gyermekjóléti 
alapellátásokh
oz (bölcsőde, 
családi 
napközik 
stb.), valamint 
óvodai 
ellátáshoz 
való 
hozzáférés 
javítása és a 
szolgáltatások 
minőségének 
fejlesztése

A lakosság 
egészségének 
megőrzése, 
egészségi 
állapotának 
javítása

A lakosság 
egészségének 
megőrzése, 
egészségi 
állapotának 
javítása

A szociális 
alapszolgáltat
ásokhoz és 
gyermekjóléti 
alapellátásokh
oz (bölcsőde, 
családi 
napközik 
stb.), valamint 
óvodai 
ellátáshoz 
való 
hozzáférés 
javítása és a 
szolgáltatások 
minőségének 
fejlesztése

A városok 
demográfiai 
problémáinak 
kezelése, 
szegregátumo
k kezelése

A megye 
környezetmin
őségének 
javítása

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

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

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

Közösségi megújulás, értéktudatos és 
szolidáris társadalom kialakítása 

Közösségi megújulás, értéktudatos és 
szolidáris társadalom kialakítása 

Közösségi megújulás, értéktudatos és 
szolidáris társadalom kialakítása

1.A: A munkaerő-piacról tartósan kiszorult 
személyek munkaerő-piaci programba való 
belépésének növelése

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.B: Minőségi közszolgáltatásokhoz való 
hozzáférés javítása egészségügyi, szociális és 
társadalmi felzárkózási területen

2.C: A marginalizált feltételek között élők 
életkörülményei infrastrukturális 
feltételeinek javítása

A városi és vidéki területeken élő, rászoruló 
közösségek fizikai rehabilitációjának, 
valamint gazdasági és társadalmi 
fellendülésének támogatása (2. prioritás)

Együttműködő társadalnom (1. Tengely) Infrastrukturális beruházások a társadalmi együttműködés erősítése érdekében (2. Tengely)

Az aktív befogadás, többek között az esélyegyenlőség és az aktív részvétel 
előmozdítása, valamint a foglalkoztathatóság javítása érdekében (1. 
prioritás) 

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

A megfizethető, fenntartható 
és minőségi 
szolgáltatásokhoz való jobb 
hozzáférés biztosítása, 
beleértve az egészségügyi 
szolgáltatásokat és a 
közérdekű szociális 
szolgáltatásokat (3. prioritás)

A foglalkoztatáshoz való hozzáférés 
megkönnyítése érdekében a társadalmi 
vállalkozói szellem, a társadalmi 
vállalkozásokba történő szakmai integráció 
és a szociális és szolidáris gazdaság 
előmozdítása (4. prioritás)

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 (1. prioritás) 



EFOP 
prioritási 
tengely

EFOP 
prioritás

EFOP egyedi 
célkitűzés

Kapcsolódó 
megyei 

stratégiai 
célkitűzések

Kapcsolódó 
megyei 

beavatkozás

A városok 
demográfiai 
problémáinak 
kezelése, 
szegregátumo
k kezelése

A szociális 
alapszolgáltatá
sokhoz és 
gyermekjóléti 
alapellátásokh
oz (bölcsőde, 
családi 
napközik stb.), 
valamint 
óvodai 
ellátáshoz való 
hozzáférés 
javítása és a 
szolgáltatások 
minőségének 
fejlesztése

A városok 
demográfiai 
problémáinak 
kezelése, 
szegregátumo
k kezelése

A szociális 
alapszolgáltatá
sokhoz és 
gyermekjóléti 
alapellátásokh
oz (bölcsőde, 
családi 
napközik stb.), 
valamint 
óvodai 
ellátáshoz való 
hozzáférés 
javítása és a 
szolgáltatások 
minőségének 
fejlesztése

Kreatív, tudásalapú 
társadalom, korszerű 
gyakorlati tudás biztosítása 

Közösségi megújulás, értéktudatos és 
szolidáris társadalom kialakítása 

Közösségi megújulás, értéktudatos és 
szolidáris társadalom kialakítása 

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

-

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

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

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

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

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

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

Kreatív, tudásalapú 
társadalom, korszerű 
gyakorlati tudás biztosítása 

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

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

Kreatív, tudásalapú 
társadalom, korszerű 
gyakorlati tudás biztosítása 

Kreatív, tudásalapú 
társadalom, korszerű 
gyakorlati tudás biztosítása 

Kreatív, tudásalapú 
társadalom, korszerű 
gyakorlati tudás biztosítása 

Kreatív, tudásalapú 
társadalom, korszerű 
gyakorlati tudás biztosítása 

Kreatív, tudásalapú 
társadalom, korszerű 
gyakorlati tudás biztosítása 

Kreatív, tudásalapú 
társadalom, korszerű 
gyakorlati tudás biztosítása 

Gyarapodó tudástőke (3. tengely) 
Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke 

érdekében (4. tengely)
Pénzügyi eszközök alkalmazása a társadalmi együttműködés erősítéseérdekében, 
valamint társadalmi innováció és transznacionális együttműködések (5. tengely) 

A megfizethető, fenntartható és minőségi 
szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés 
biztosítása, beleértve az egészségügyi 
szolgáltatásokat és a közérdekű szociális 
szolgáltatásokat

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

A korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a végzettség 
nélküli iskolaelhagyás megelőzése, valamint a minőségi 
oktatáshoz való egyenlő hozzáférés előmozdítása a 
koragyermekkori nevelésben, az alap- és középfokú 
oktatásban, ideértve az oktatásba való visszatérést ösztönző 
formális, informális és nem formális tanulási formákat is (1. 
prioritás) 

A felsőfokú vagy annak megfelelő szintű oktatás minőségének, hatékonyságának és 
hozzáférhetőségének javítása az oktatásban való részvétel növelése érdekében, különösen a 
hátrányos helyzetű csoportok számára (2. prioritás)

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

Az oktatásba, a készségekkel kapcsolatos képzésbe, 
szakképzésbe és az egész életen át tartó tanulásba történő 
beruházás oktatási és képzési infrastruktúrák kifejlesztésével 
(1. prioritás) 

A marginalizálódott közösségek – például a 
romák – társadalmi-gazdasági integrációja (1. 
prioritás) 

5.B A társadalmi innováció javítása és a 
transznacionális együttműködés kiterjesztése

4.B: Minőségi felsőoktatás 
infrastrukturális feltételeinek 
megteremtése

5.A: A társadalmi felzárkózás támogatása 
pénzügyi eszközökkel


