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A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta
Területfejlesztési Program elfogadása tárgyú előterjesztést.

Veszprém

Megye

Veszprém Megye Területfejlesztési Programjának elfogadásáról
1. A Közgyűlés széleskörű társadalmi egyeztetést követően elfogadja a Veszprém Megye
Területfejlesztési Programja dokumentációt (továbbiakban: Program), melyet Stratégiai
Program, Operatív Program és a hozzájuk tartozó Környezeti Értékelés kötetek alkotják.
Digitális elérhetőség:
VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA I. KÖTET STRATÉGIAI
PROGRAM;
VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. KÖTET OPERATÍV
PROGRAM;
VESZPRÉMMEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS)
2. A Közgyűlés megerősíti, hogy a területfejlesztési koncepció alapján kidolgozott
középtávú cselekvési terv, a Koncepcióban foglalt alapelvek és stratégiai célkitűzések a
megyei stratégiai program és a megyei operatív program készítésénél folyamatosan
érvényre jutottak.
3. A közgyűlés egyetért a stratégiai programban megfogalmazott horizontális célokkal,
azokat támogatja. A horizontális célok a következők:
 Hatékonyságra törekvés a fejlesztések megvalósítása során
 Innováció erősítése, innovatív megoldásokra való törekvés
 Helyi erőforrásokra való építkezés
 Összehangolt és integrált beavatkozások a települések fejlesztése során
 Területi különbségek csökkentése, területi harmónia,
 Társadalmi kohézió, identitás erősítése
 Munkához jutás feltételeinek javítása, foglalkoztatás növelése
 Az értékek megőrzése és fenntartható hasznosítása
 Energiatudatosság, klímavédelem, fenntartható fejlesztés

4. A közgyűlés egyetért a stratégia prioritástengelyeivel, melyek a következők:
 A térségi és a helyi gazdaság fejlesztése, foglalkoztatás bővítése a megye
hagyományos foglalkoztató központjaiban illetve vidéki térségeiben
 A sajátos területi - természeti erőforrás, agroökológiai és turisztikai - potenciálok
kiaknázása, fenntartható erőforrás gazdálkodás
 A mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, a helyi és térségi közlekedési
infrastruktúra fejlesztése
 A lakosság életminőségének javítása, a diszkrimináció mentesség, valamint a
közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosításával. A
helyi közösségek fejlesztése
5. A közgyűlés elfogadja a miniszteri állásfoglalásban megfogalmazott javaslatokra
vonatkozó tervezői válaszokat.
A Programban foglaltak érvényre jutását elősegítő intézkedések
6. Az elfogadott Program közzététele a megye hivatalos honlapján
7. Az elfogadott Program megküldése a területfejlesztés stratégiai tervezésért felelős
miniszternek
8. Az Program elfogadásáról szóló tényközlő és általános ismertető híradás közzététele a
térségi tömegtájékoztató eszközökön
9. Az elfogadott Programról értesítés megküldése a véleményezésbe bevont szervezetek
számára
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