Operatív programok tervezése 2014-2020
TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI
OPERATÍV PROGRAM
(TOP)

Jusztin Valéria
Vezető tervező

I. Nemzeti felkészülés és az Operatív Programok
tervezése 2014-2020
II. Ágazati Operatív Programok (GINOP, KEHOP, IKOP,
EFOP, VP és MAHOP)
III. Területi Operatív Programok (TOP, VEKOP)

•

Felülről (Brüsszelből) vezérelt tervezés, erőteljes tematikus
fókuszokkal (11 célterület)

•

Forrásallokációs determinációk

•

Határozottabb számonkérés (előzetes és közbenső feltételek,
tartalék képzés)

•

3 régiókategória (Mo.-on 2 fajta – konvergencia, fejlett régió)

•

Források 5%-át városfejlesztésre kell fordítani

•

Vidékfejlesztés, ETE és Main-stream programok együtt-tervezése

•

Új térségi integrációs eszközök bevezetése:
Integrált térségi beruházások (ITB/ITI)
Közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) – jelenlegi LEADER kiterjesztése

EU 2020 célkitűzések:

Hazai célkitűzések a
Nemzeti Reform Programban (NRP):

a 20–64 évesek legalább 75 %-ának
munkahellyel kell rendelkeznie;

Foglalkoztatási

75%-

ráta
ra
emelkedik

az EU GDP-jének 3 %-át a K+F-re kell
fordítani;
energia/klíma:
• ÜHG gázok kibocsátásának 20%-os
csökkentése;
• Energiahatékonyság 20%-os növelése;
• Megújuló energia részarányának 20%os növelése.
Az iskolából kimaradók arányát 10 % alá
kell csökkenteni, és el kell érni, hogy az
ifjabb generáció 40 %-a rendelkezzen
felsőoktatási oklevéllel;
20 millióval csökkenteni kell a szegénység
kockázatának kitett lakosok számát.

A szegénységben
élő népesség
száma 450.000
fővel csökken

A korai
iskolaelhagyók
aránya 10%-kal
csökken a 18-24
évesek között

K+F szintje a GDP

1,8%-ra nő

2020

Felsőfokú, ill. annak
megfelelő
végzettségűek
aránya a 30-34 éves
népességen belül

30,3%

-ra nő

Megújuló
energiaforrások
részaránya

14,6%-ra nő

Energiahatékonyság 10%-os
növelése
ÜHG kibocsátás
legfeljebb 10%-os
növelése 2005-höz
képest

Az EU tematikus célkitűzései
1. A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció erősítése;
2. Az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés, a technológiák
használatának és minőségének javítása;
3. A kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EMVA esetében), a halászati és
akvakultúra-ágazat (az ETHA esetében) versenyképességének javítása;
4. Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása
minden ágazatban;
5. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat megelőzés és –kezelés
előmozdítása;
6. A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása;
7. A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb
hálózati infrastruktúrákban;
8. A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése;
9. A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem;
10. Az oktatásba, a készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba történő beruházás;
11. Az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás.

OFTK-ban nevesített megyei
fejlesztési tartalmak

NEMZETI KÖZJÓ
Értékteremtő, együttműködő és biztonságban gyarapodó magyar nemzet

Megóvott és stratégiailag
hasznosított TERMÉSZETI
ERŐFORRÁSOK

ÚJ TÁRSADALOM:
Erős középosztály és
új kiegyezés

ÚJ GAZDASÁG:
Megújult és növekvő
gazdaság

Észak

Jövőkép
2030

TERÜLETI REND
és térségi fejlődés együttműködésben
Kelet
Nyugat

Átfogó célok
2030

Dél

Értékteremtő,
foglalkoztatást biztosító
gazdaság és növekedés

Népesedési fordulat,
egészséges és megújuló
társadalom

Természeti erőforrásaink
fenntartható használata,
értékeink megőrzése

Térségi potenciálokra
alapozott, fenntartható
térszerkezet

Specifikus célok
2030

SPECIFIKUS TEMATIKUS CÉLOK 2030
Gazdasági
növekedés,
versenyképes,
export-orientált,
innovatív gazdaság

Gyógyuló és
gyógyító
Magyarország,
egészséges
társadalom
(egészség- és
sportgazdaság)

Közösségi
Stratégiai
Élhető és
Kreatív
megújulás,
erőforrások
életképes vidék,
Jó állam: nemzeti
tudástársadalom, értéktudatos és
nemzeti megőrzése,
egészséges
közművek,
korszerű
szolidáris,
fenntartható
élelmiszerszolgáltató állam
gyakorlati tudás, öngondoskodó
használata,
termelés és
és biztonság
K+F+I
társadalom, romakörnyezetellátás
integráció
biztonság

SPECIFIKUS TERÜLETI CÉLOK 2030
Az ország
makroregionális
gazdasági és
térszerkezeti
csomópont

Többfunkciós
növekedésünk
motorjai: városok és
gazdasági térségek

Vidéki térségek
értékalapú felemelése

Egységes és integrálódó
társ. és gazd. és egyenlő
létfeltételek az ország
egész területén

Elérhetőség megújuló
rendszerei és kapcsolt
terei, mobilitás

Országos és megyei tervezési
folyamatok áttekintése
2012

2013

társadalmasítás

elfogadás

Nemzeti Fejlesztés 2020 (OFTK)
Megyei Területfejlesztési Koncepciók
helyzetfeltárás
egyeztetésre kész

célrendszer
egyeztetésre kész

Partnerségi Szerződés
tervezése
Operatív Programok tervezése

Megyei programozás
Szept.

Nov.

Ápr.

Jún.

DEC.

Az intézményi felkészülés biztosítása érdekében
megszületett eddigi magyar döntések
• 2012.10.16– Kormányrendelet
•
Partnerségi Megállapodás készítésének koordinátora: NGM
•
Operatív Programok készítésének koordinációja: NGM
•
az érintett szakpolitikát irányító és tervező Minisztériumokkal közösen
készítve
•
Nagyprojektek koordinációja és nevesítése: NFM az érintett Minisztériumokkal
közösen
•
Területi felkészülés támogatása:
•
Szakmai támogatásáról: Az NGM/NTH, a Miniszterelnökség és Széchenyi
Programiroda (SZPI)
•2012.10.31. 28/2012. NFM miniszteri utasítás – 2014-2020-as magyar tárgyalási
miniszteri biztos kijelölése – dr. Cséfalvay Zoltán ÁT Úr személyében (NGM)

Partnerségi Megállapodás funkciója és műfaja
Funkciója:
• A fejlesztések stratégiai szintű összefoglalása
• rögzíti, hogy a Magyarországra érkező uniós fejlesztési források
hogyan támogatják az EU2020 stratégiájának és Kohéziós
Politikájának céljait, ezért integrálja a Nemzeti Reform Programot
és az EU Tanácsának Országspecifikus Ajánlásait is.
• A több OP-t érintő fejlesztési témák megjelenítése, például:
-forrásallokáció bemutatása az EU2020 mentén, tematikus
célonként
-területileg integrált fejlesztések rendszere
-eredmények összesítése
Műfaja és stílusa:
• kötött tartalom sablonban
• nem szokványos tervdokumentum (nincs célrendszer, fejezetek
nem stratégiai logika szerint követik egymást)
• nehezen átlátható és követhető

2014-2020-as nemzeti fejlesztési prioritások

A Kormány 1114/2013. (III. 8.) Korm. Határozata a 2014–2020 közötti
európai uniós fejlesztési források felhasználására vonatkozó Partnerségi
Megállapodás célrendszeréről
A Kormány a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források
felhasználásáról kötendő Partnerségi Megállapodás első tervezetével
egyetértve úgy dönt, hogy
1.a
2014–2020
közötti
európai
uniós
fejlesztési
források
felhasználásának átfogó célja a fenntartható, magas hozzáadott értékű
termelésre és a foglalkoztatás bővítésére épülő gazdasági növekedés,
amely
a) a gazdasági szereplők versenyképességének javításán és
nemzetközi teljesítményének megerősítésén,
b) a foglalkoztatás növelésén,
c) az energia- és erőforrás-hatékonyság javításán,
d) a társadalmi felzárkóztatáson és a népesedési kihívások
kezelésén,
e) a gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések
megvalósításán
mint nemzeti fejlesztési prioritásokon alapszik

Magyarorszá
g 2020-as
célértékei
(NRP)

Intelligens és befogadó növekedés
K+F ráfordítás a GDP
arányában 1,8%

EU 2020

Foglalkoztatottság 75%
Felsőfokú végzettséggel
rendelkezők aránya a 30-34
éves korosztályban 30,3%

Fenntartható növekedés

Befogadó növekedés

Megújuló energia aránya 14,65%
10%-os teljes energia-megtakarítás
ÜHG kibocsátás legfeljebb
10 %-os növekedése 2005-től

Korai iskola elhagyók aránya 10%
Szegénységben élők arányának
csökkentése 23,5%-ra

Fenntartható, magas hozzáadott értékű termelésre és
a foglalkoztatás bővítésére épülő gazdasági növekedés

Gazdasági szereplők
versenyképességének
javítása és nemzetközi
szerepvállalásuk fokozása

Foglalkoztatási szint
növelése
a gazdaságfejlesztési, a
foglalkoztatási, oktatási, társadalmi
befogadási szakpolitikák által,
tekintettel a területi különbségekre

Energia- és erőforrás
hatékonyság növelése

A kutatás, technológiai fejlesztés és
innováció erősítése (1. tematikus
célkitűzés)

A foglalkoztatás és a munkavállalói
mobilitás ösztönzése (8. tematikus
célkitűzés)

Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású
gazdaság felé történő elmozdulás
támogatása minden ágazatban (4.
tematikus célkitűzés)

Az IKT-hoz való hozzáférés elősegítése, és
e technológiák használatának és
minőségének javítása (2. tematikus
célkitűzés)

Az oktatásba, a készségekbe és az
egész életen át tartó tanulásba
történő beruházás (10. tematikus
célkitűzés)

Az éghajlatváltozáshoz való
alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és
–kezelés előmozdítása (5. tematikus
célkitűzés)

A KKV-k, a mezőgazdaság és a
halászat versenyképességének
javítása (3. tematikus célkitűzés)

A társadalmi befogadás előmozdítása
és a szegénység elleni küzdelem (9.
tematikus célkitűzés)

A környezetvédelem és az erőforrásfelhasználás hatékonyságának
előmozdítása (6. tematikus célkitűzés)

GINOP
VEKOP

KEHOP VEKOP

Társadalmi felzárkóztatás,
népesedési kihívások
kezelése és Jó Állam

A gazdasági növekedést
segítő helyi és térségi
fejlesztések megvalósítása

A társadalmi befogadás előmozdítása
és a szegénység elleni küzdelem (9.
tematikus célkitűzés)

A KKV-k, a mezőgazdaság és a halászat
versenyképességének javítása (3.
tematikus célkitűzés)

Az oktatásba, a készségekbe és az
egész életen át tartó tanulásba
történő beruházás (10. tematikus
célkitűzés)

A foglalkoztatás és a munkavállalói
mobilitás ösztönzése (8. tematikus
célkitűzés)

Az intézményi kapacitás javítása és
hatékony közigazgatás
(11. tematikus célkitűzés)

EFOP VEKOP

VP/MAHOP

A fenntartható közlekedés
előmozdítása és kapacitáshiányok
megszüntetése (7. tematikus
célkitűzés)
A társadalmi befogadás
előmozdítása és a szegénység elleni
küzdelem (9. tematikus célkitűzés)

A fenntartható közlekedés előmozdítása és
kapacitáshiányok megszüntetése (7.
tematikus célkitűzés)

IKOP VEKOP

Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású
gazdaság felé történő elmozdulás (4.
tematikus célkitűzés)

TOP
VEKOP

A környezetvédelem és az erőforrásfelhasználás hatékonyságának
előmozdítása (6. tematikus
célkitűzés)
Az intézményi kapacitás javítása és
hatékony közigazgatás
(11. tematikus célkitűzés)

Stratégiai tervezés, programozás
A Kormány 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozata
•a 2014-2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának tervezésével és
intézményrendszerének kialakításával összefüggő aktuális feladatokról

Forrás

Tervezésért
első helyen
felelős tárca

Irányító hatóság
elhelyezése

ERFA, ESZA

NGM

NGM

Intelligens Közlekedésfejlesztési OP (IKOP)

KA, ERFA

NFM

NFM

Környezeti és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP)

KA, ERFA

NFM, VM

NFM

Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP)

ESZA, ERFA

EMMI

EMMI

Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP)

ERFA, ESZA

NGM

NGM

Terület- és Településfejlesztési OP (TOP)

ERFA, ESZA

NGM

NGM

KA

ME

ME

Vidékfejlesztési OP (VOP)

EMVA

VM

VM

Magyar Halgazdálkodási OP (MAHOP)

EHTA

VM

VM

Operatív program megnevezése
Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP)

Koordinációs OP (KOP)

A források várható megoszlása - Kb. 7000 milliárd Ft
•Világos üzenet, látható irányok a gazdasági szereplők felé – cca. 60%
gazdaságfejlesztésre és területfejlesztésre (országos és térségi)
•Ca. 40%-ot az emberi erőforrás-fejlesztésre, az infrastruktúrafejlesztésre és a
környezetvédelem és az energiahatékonyságra.

Mi várható a végrehajtásban?
• Egyszerűsített eljárásrend a támogatási döntések meghozatalában
•A korábbi tömeges pályázatok helyett kis számú, több évre előre tervezhető
programok, felhívások
•Közfejlesztések elsődlegesen nem pályázati rendszerben kerülnek allokációra
•Az önerő minimalizálása + szélesebb körben pénzügyi eszközök
•ERFA-ESZA eszközök komplexebb felhasználása (ESZA EFOP-ban, GINOP-ban, TOP és
VEKOP-ban is)
•Régiók helyett/mellett nagyobb hangsúlyt kapnak a megyék és a városok, emellett
kisebb térségi szinten a LEADER jellegű akciók

Eddig megtett lépések – kormányhatározatban rögzítettek szerint:
1.A Kormány 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozata értelmében
2013. január 31-e az egyes OP-k prioritástengelyének definiálása
2013.02.06-i NFK ülésen a továbbdolgozás alapjaként elfogadta a
kormány
2.A Kormány 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozata értelmében
2013. február 28-a az egyes OP-k 0.1 verziójának a koordinációért felelős
szaktárcák általi elkészítése
Megtörtént az 1.0 OP verziók elkészítése – NFK tárgyalás megtörtént
2013.05.15-én
Eddig megtett további lépések:
PM + OP Tárcaközi MCS ülések – legutóbbiak 2013.03.06-i, 2013.04.29.
EU Bizottsági tárgyalások – legutóbbi általános 2013.02.26-a, 2013.05.28-29.,
folyamatos informális – legutóbbi 2013.06.18.
EU szakértői szintű egyeztetések – 2-4 heti rendszerességgel
Folyamatos szinte heti rendszeres tárcaközi szakértői egyeztetések
Megyei tájékoztató Fórumok

Operatív Program
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program [GINOP]
(Tervezhető alapok: ERFA, ESZA)

Terület- és Településfejlesztési Operatív program [TOP]
(Tervezhető alapok: ERFA, ESZA)

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív program [VEKOP]
(Tervezhető alapok ERFA, ESZA)

Gazdaságfejlesztés összesen

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program [EFOP]
(Tervezhető alapok: ESZA, ERFA)

Környezeti és Energetikai Hatékonysági OP [KEHOP]
(Tervezhető alapok: Kohéziós Alap, ERFA)

Közlekedésfejlesztés Operatív Program [KOP]
(Tervezhető alapok: Kohéziós Alap, ERFA)

Végrehajtási Koordinációs Operatív Program
(Tervezhető alap: Kohéziós Alap)

Összesen

Javasolt forrásallokáció
a rendelkezésre álló források %-ában

39,40%
16,15%
3,55%
= 59,10%

10,94%
14,77%
13,69%
1,50%
= 100,00%

Megjegyzések: A táblázatban szereplő allokációs arányok az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a
Kohéziós Alap (KA) által társfinanszírozott operatív programokra együttesen rendelkezésre álló forráshoz viszonyítva értendők.
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1.

KKV versenyképesség és növekedési potenciál fejlesztése
a magyar gazdaság fenntartható növekedése szempontjából kiemelt jelentőségű ágazatok (alágazatok,
szakágazatok) célzott és fókuszált fejlesztése, versenyképességük fokozása;
a KKV-k üzleti infrastrukturális hátterének fejlesztése;
hálózati gazdaság (pl. vállalati együttműködések, klaszterek, beszállítói hálózatok) fejlesztése;
új munkahelyek teremtését eredményező beruházások támogatása

2.

Tudásgazdaság fejlesztése
a vállalkozások K+F+I beruházásainak előmozdítása;
stratégiai K+F+I együttműködések és kezdeményezések;
kutatási kiválósági központok, illetve innovációs intézményi kapacitások minőségi fejlesztése

3.

Infokommunikációs fejlesztések
a versenyképes IKT szektor fejlesztése;
a digitális gazdaság fejlődésének előmozdítása;
az elektronikus közigazgatás és kiemelt közszolgáltatások infokommunikációs fejlesztései;
az infokommunikációs ismeretek, készségek fejlesztése;
a szélessávú infrastruktúra és hálózatok fejlesztése
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4. Innovatív és kreatív szolgáltatások, kiemelt vonzerők, termékek és hálózatok
fejlesztése
az innovatív és kreatív turisztikai termékek és szolgáltatások fejlesztése;
az életminőséget javító, személyre szabott szolgáltatások, különösen is az egészséghez és az élménygazdasághoz kapcsolódó
szolgáltatások, termékek fejlesztése;
kiemelt vonzerők, termékek és a kapcsolódó európai hálózatok fejlesztése;
versenyképes szakmai és TDM intézményrendszer

5. Kiemelt növekedési zónák és speciális területek célzott gazdaságfejlesztési
programjai
az országosan kiemelt funkcionális térségek;
valamint a speciális térségek (növekedési zónák, gazdaságilag hátrányos helyzetű zónák) és az alternatív és közösségi gazdaság
központi fejlesztéseinek a biztosítása

6. Foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztése
(ESZA)
a munkaerő-piaci belépés segítése;
befogadó munkaerő-piac és a szociális gazdaság ösztönzése;
a szakképzés és felnőttképzés fejlesztése, a duális képzés elterjesztése;
a fiatalok munkába állásának segítése

7. Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése
pénzügyi közvetítői rendszer fejlesztése;
KKV-k számára kialakított és az innovációt elősegítő speciális pénzügyi eszközök elérhetővé tétele
* a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programhoz rendelt források százalékában meghatározva

Lehetséges magyar nemzetgazdasági növekedési és
fejlesztési stratégiai területek és fókuszok - 2020
•Egészség gazdaság – egészségipar, gyógyszeripar – (piacosítható egészségügyi
szolgáltatások és egészségturizmus GINOP 4-ből).
•Élelmiszeripar, feldolgozás, technológiai fejlesztés és értékesítés – (GINOP és VP
összhang)
•Tudásgazdaság (magyar ipari és fejlesztő központok, high-tech gazellák stb.).
•Zöld- és kékgazdaság – (zöldgazdaság, nemzeti közszolgáltatások, energiahatékonytechnológia ipar, építőipar, termál- és földhő-ipar, vízipar, bionika stb.)
•Tranzitgazdaság – (logisztika, nemzeti autohof, tranzitszolgáltatási), közlekedési
szolgáltatási (pl. légi, vízi) és közösségi közlekedési ipar).
•Kreatív és élménygazdaság: kreatív ipar és gazdaság fejlesztése (szolgáltatások
GINOP 4-ből).
•Továbbá a kiemelt nemzetközi ipari beszállító és kiszolgáló területek:
•Kiemelt ipari területek fejlesztése - jármű, gép- eszköz és alkatrészgyártás, magyar
KKV ipari beszállítók.
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1. Infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás területén (ERFA)
Az egészségügyi szerkezetátalakuláshoz és fenntarthatósághoz hozzájáruló infrastrukturális
beruházások (járó- és fekvőbeteg-ellátó szinteken), az egészségügyi ellátás hierarchikus rendszerének
átszervezése;
A fekvőbeteg ellátást kiváltó (otthon)ápolási, rehabilitációs és hospice szolgáltatások fejlesztése;
A népegészségügyi intézményrendszer alkalmassá tétele a legfontosabb népegészségügyi kihívások
kezelésére

2. Befogadó társadalom (ESZA)
a szegénység által leginkább érintett gyermekek életesélyeinek növelése;
a megváltozott munkaképességű és a hátrányos helyzetű emberek munkaképességének fejlesztése,
munkavállalási esélyeik bővítése;
a társadalmi aktivitás, a társadalmi kohézió növelése;
a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása;
a közszolgáltatást nyújtók szakmai és módszertani tudásait, valamint az általuk nyújtott szolgáltatások
minőségének javítása
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3. Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében (ERFA)
a gyarapodó tudástőke célját segítő szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése;
a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés érdekében a dolgozók mobilitásának elősegítése

4. Gyarapodó tudástőke (ESZA)
a köznevelés minőségének fejlesztése;
az iskolák (alapfokú, középfokú intézmények), kollégiumok épületének felújítása, kapacitásuk bővítése;
a korai iskolaelhagyás arányának csökkentése;
a felsőfokú képzettségi szint növelése, valamint a felsőoktatás gazdaság igényeinek megfelelő
átalakítása;
a K+F+I emberi erőforrás-fejlesztése

5. Jó állam (ESZA)
a lakossági és vállalkozói adminisztratív terhek csökkentése;
a kormányzati feladatellátás színvonalának növelése, továbbá az állam szolgáltató jellegének erősítése;
közigazgatási szolgáltatások erősítése;
a közigazgatási szervezetrendszer átalakítása a hatékonyságnövelés érdekében;
az igazságügyi és igazságszolgáltatási infrastruktúra és feladatellátás korszerűsítése
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1.Klímaváltozásra történő felkészülés (ár- és belvíz, komplex vízgazdálkodás)
2.Víziközmű-szolgáltatás fejlesztése (szennyvíz-, ivóvíz)
3.Vízvédelemmel, hulladékgazdálkodással, levegőminőséggel és zajvédelemmel
kapcsolatos fejlesztések
4.Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések
5.Megújuló energiaforrások alkalmazása, energetikai és energiahatékonysági
fejlesztések (épületenergetika)
6.Környezetügyi K+F+I, szemléletformálás
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1. Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása
a szomszédos térségek (pl. Románia, Ausztria) felé vezető tranzitvonalak és a TEN-T tengelyeken fekvő
külső városi gyűrű közúti kapcsolatainak fejlesztése;
a Közép-Magyarországi Régióban, a fővárosnál kialakult hatágú TEN-T csomópont északnyugati összekötő
ágának kiépítése (fővárosi körgyűrű bezárása)

2. Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi elérhetőség javítása
a TEN-T vasútvonalak EU előírásokra (225 kN tengelyterhelés, ERTMS jelző- és biztosítóberendezés)
történő átépítése, személyforgalmi igényeknek megfelelő fejlesztése;
a folyami információs rendszer (RIS) fejlesztése

3. A regionális közúti elérhetőség és közlekedés-biztonság fejlesztése
a TEN-T kívüli térszerkezeti szempontból jelentős városok közúti kapcsolatainak fejlesztése (pl. rossz
elérhetőségű középvárosok);
a közúti közlekedésbiztonság (pl. halálos áldozatok, sérültek számának csökkentése) javítása
Pénzügyi eszközök alkalmazása a forgalomszervezés, parkolási rendszerek, és utas szolgáltatások
keretében
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4. A regionális vasúti elérhetőség és energia-hatékonyság javítása
vasúti sebességkorlátozások felszámolásával az utazási idő javítása;
vasút-villamosításokkal a kőolajfüggőség, ÜHG-kibocsátás és a vontatási költségek
csökkentése, az energiahatékonyság javítása;
elővárosi/ingázó közlekedés feltételeinek javítása

5. A fenntartható városi közlekedésfejlesztés
Kötöttpályás városi közlekedésfejlesztések
Intermodalitás javítása, különösen az igényvezérelt közlekedés fejlesztésével, az ejegyrendszer területén tapasztalható elmaradás felszámolásával és a különböző utas
tájékoztató és nyomon követő rendszerek összekapcsolásával (pl. interfacek)

1. A támogatások felhasználásáért felelős központi és horizontális
intézmények működtetése és fejlesztése
a Központi Koordináció, az irányító hatóságok, a közreműködő szervezetek, igazoló hatóság, ellenőrző
hatóság és a horizontális intézmények (TVI és MÁK) humánerőforrás alkalmazása,
a működésükhöz szükséges infrastrukturális háttér biztosítása

2. A támogatások minőségi felhasználásához szükséges eszközrendszer
a jogszabályi elvárásnak megfelelő, a közös alapok vonatkozásában kialakításra kerülő átfogó
informatikai rendszer kialakítása/továbbfejlesztése

Terület- és településfejlesztési OP
beavatkozási célterületei
A TOP a gazdasági fejlődéshez és növekedéshez kapcsolódó területi fejlesztési
beavatkozásokat tartalmazza:
megyei vagy helyi szinten optimálisan kezelhető fejlesztések,
sajátos helyi társadalmi igényekre reagáló fejlesztések,
A települési és megyei önkormányzat feladatokhoz és vagyonhoz
kapcsolódó fejlesztések.
Valós térségi decentralizáció a közfejlesztésekben
előre ismert és kiszámítható források a területi szereplőknél
programalapú finanszírozás, a területi szereplők tervei alapján

Felelős területi szereplők (a térségileg decentralizált fejlesztési csomagok
felelősei):
megyék
megyei jogú városok és térségeik
kis és közepes városok és térségeik

• Indikatív források területi szintenként
•
•
•
•

Megyei programonként indikatívan - kb. 20-25 Mrd Ft előre tervezhető ERFA + ESZA forrás! (450
Mrd Ft)
Megyei jogú városonként - ca. 8-10 Mrd Ft! (220 Mrd) Ft Plusz GINOP V. prioritás!
Közép- és kisváros térségenként közvetlenül ca. 0,6-1,0 Mrd Ft! (298 Mrd Ft -)
Plusz CLLD (VP + TOP) 109 Mrd Ft – 0,7-1,4 Mrd Ft!

A térségileg decentralizált fejlesztések tárgyköre:
térségi terület- és gazdaságfejlesztés, turizmusfejlesztés, helyi foglalkoztatás és
közösségfejlesztés, integrált településfejlesztés és energiahatékonysági beruházások,
önkormányzati közszolgáltatás-fejlesztés, közösségi és fenntartható közlekedés

Megyei tervezési folyamat során készítendő
dokumentumok összefüggésének ábrázolása

A 2014-2020-as Terület- és településfejlesztés OP (TOP)
Indikatív prioritásstruktúra

1. Térségi kiemelt gazdaságfejlesztés infrastruktúra és üzleti
környezet fejlesztése
2. Térségi gazdasági célú
foglalkoztatás-ösztönzés és a
munkaerő mobilitás támogatása
3. Integrált város-térségi
fejlesztések
4. Alacsony széndioxid
kibocsátású gazdaságra való
áttérés kiemelten a városi
területeken
6. Helyi közszolgáltatási és
közigazgatási infrastruktúra- és
intézményfejlesztés
7. Közösségi szinten irányított
várostérségi helyi fejlesztések
(CLLD típusú fejlesztések)
8. Megyei és helyi emberi
erőforrás fejlesztések, társadalmi
befogadás és foglalkoztatásösztönzés (ESZA fejlesztések)
9. Technikai segítségnyújtás
Végösszeg

3

OP-n
belüli
arány
24,00%

Felelős és
koordinál
IH-val
Megyei
Önkormányzat

ERFA

8

19,00%

Megyei és városi
önkormányzat

Gazdasági társaságok, nonprofit gazdasági
társaságok, intézmények, kamarák,
települési önkormányzatok stb.
Megye, gazdasági társaságok, intézmények
és fenntartóik, települési önkormányzatok

ERFA

6

24,00%

ERFA

4

Városi
önkormányzatok
6,00% Megye és városi
önkormányzatok

Önkormányzatok, városfejlesztési szervek,
városüzemeltetési szervezetek stb.
Önkormányzatok, városfejlesztési szervek,
városüzemeltetési szervezetek stb.

ERFA

9/11

5,50%

Megye és MJV

Közigazgatási és közszolgáltatási
intézmények és intézményfenntartók

ERFA

9/8

10,00%

HACS-ok

Egyesületek, gazdasági társaságok,
önkormányzatok, non-profit szervezetek stb.

ESZA

8/9

10,00%

Megye, MJV,
HACS-k

Gazdasági társaságok, Nonprofit gazdasági
társaságok, non-profit szervezetek,
intézmények, kamarák stb.

Alap

Tematikus cél

ERFA

ESZA

1,50%
100,00%

Kedvezményezettek
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1. KKV versenyképesség és növekedési potenciál fejlesztése, kreatív és alternatív
gazdaságfejlesztés
a magyar gazdaság fenntartható növekedése szempontjából kiemelt jelentőségű ágazatok célzott és fókuszált
fejlesztése, versenyképességük fokozása;
a KKV-k forrásbevonási lehetőségeinek javítása a pénzügyi közvetítő rendszer fejlesztésén és KKV-k számára
kialakított speciális pénzügyi eszközökön keresztül;
a KKV-k üzleti infrastrukturális hátterének erősítése; a hálózati gazdaság fejlesztése; a tercier szektor
fejlesztése;
az alternatív gazdasági szereplők gazdasági versenyképességének erősítése

2. Intelligens és tudásalapú növekedés infrastrukturális megalapozása (ERFA a
finanszírozó alap)
Vállalati K+F+I tevékenység infrastrukturális fejlesztésének támogatása, stratégiai K+F együttműködések és
kezdeményezések;
Kutatóintézeti és nemzetközi kiválóság támogatása

3. Integrált települési infrastruktúra-fejlesztés
a városi környezetfejlesztés energiahatékonyság növelést célzó beavatkozások elősegítése

4. Pest megyei térségi integrált közösségvezérelt fejlesztési programok Pest
megyei városokra és térségeikre (CLLD)
helyi integrált településfejlesztés, fenntartható életmód és fogyasztás szemléletformáló programok fejlesztése
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5. A közösségi szolgáltatások infrastrukturális hátterének energiahatékony
fejlesztése, megújítása
a szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, családi napközik stb.),
valamint óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése;
egészségügyi alapinfrastruktúra fejlesztés;
a helyi önkormányzati és közigazgatási infrastruktúra fejlesztése

6. Társadalmi Befogadást Szolgáló Programok
szociális intézményi háló tartalom- és kompetencia fejlesztése;
kiemelt társadalmi befogadás és szociális foglalkoztatási programok;
egészségügyi ellátórendszer kompetenciafejlesztése

7. Tudásgazdaságot és Foglalkoztathatóságot Szolgáló Programok (ESZA a
finanszírozó alap)
képzési lehetőségek bővítése;
a szak- és felnőttképzési rendszer fejlesztése intézkedés keretében többek között kompetenciafejlesztést, vállalati képzéseket, a szakképzés és felnőttképzés összehangolás

OP 2.0-ás köztes munkaváltozat – 2013. július 15.
(NFK nem tárgyalja)
OP 2.0 továbbdolgozásra elfogadott változat – 2013. július 31.
(NFK tárgyalja)

OP 3.0 köztes munkaváltozat – 2013. szeptember 10.
(NFK nem tárgyalja)
OP 3.0 továbbdolgozásra elfogadott változat – 2013. szeptember 25.
(NFK tárgyalja)

Központi társadalmasítás – 2013. szeptember 25-től
Informális COM egyeztetések – 2013. szeptember/október

Informális COM egyeztetések – 2013. november/december
Végső SKV, Ex-ante értékelés és társadalmasítás 2. kör – 2013.
október/novembertől
OP 4.0 előzetes végleges munkaváltozat – 2013. november 20.
(NFK nem tárgyalja)

OP 4.0 előzetes végleges változat – 2013. november 30.
(NFK tárgyalja)

OP 5.0 végleges változat – 2014. január 20.
(NFK nem tárgyalja)
Informális COM egyeztetés – 2014. január
OP 5.0 benyújtásra szánt végleges változat – 2014. január 31.
OP-k formális benyújtása – 2014. február 10/15.

Központi koordinációval működő decentralizált intézményrendszer:
alapelv: hatékony központi koordináció mellett érvényesüljön az ágazati szakpolitikákért felelős tárcák
elsődleges tervező és irányító szerepe
az operatív programokat az ágazati minisztériumok tervezik, az NGM aktív koordinálása mellett
a 2014-2020 közötti operatív programok irányító hatóságai az ágazati minisztériumokhoz kerülnek (a 20072013 közötti NFÜ-s irányító hatóságok áthelyezésével)
az NFÜ által ellátott központi koordinációs funkciók ellátásának szervezeti kereteiről későbbiekben születik
döntés

Eljárásrendek egyszerűsítése:
kiemelt cél a 2014-2020 közötti EU-s források felhasználásához kapcsolódó eljárásrendek egyszerűsítése
állami intézményi kedvezményezett esetében pályáztatás helyett egyszerűbb eljárások alkalmazása
vissza nem térítendő támogatások mellett az ún. pénzügyi eszközök is szerephez jutnak

Partnerség:
a Bizottság elvárása a széles körű, formális, transzparens és dokumentált társadalmi partnerség lefolytatása
a 2014-2020-as tervezést megalapozó stratégiai dokumentumokról (pl. OFTK, Innovációs Stratégia) széles körű
társadalmi konzultáció folyt: erre lehet építeni
a kifejezetten a 2014-2020-as tervdokumentumokhoz kapcsolódó informális konzultációk már folynak
a formális konzultációs szakasz módjáról, időzítéséről szóló döntéseket a Miniszterelnökség készíti elő

1. OP kiinduló indikatív tartalom további pontosítása – eddigi tárca és Bizottsági
egyeztetések alapján!
+ Ex-ante értékelés
+ Kiemelt szakmai partnerek és társadalmasítási vélemények

2. Forrásdöntés - pénzügyi indikatív táblák elkészítése – egészen komponens mélységig!
1. Fejlesztési igények gyűjtése!
2. + Derogációs és kompenzációs kötöttségek feltárása!

3. Lehatárolási és Bizottsági kérdések egyeztetése, továbbfolytatása, szakpolitikai
megegyezések!
4. Tervezési koordinációs egyeztetések és módszertanok előkészítése, különböző szinteken,
közös előterjesztések – közös MCS-k felállítása
5. Társadalmasítási és partnerségi folyamatok elindítása
6. Végrehajtási és intézményi, eljárásrendi döntések és előkészítés
7. Első körös fejlesztések azonosítása, stratégiai megállapodások megkötése (ami mehet
esetleg 2013. őszétől)

A forráskihelyezés mintázata – Kifizetések 2007-12 között

ÚMFT és ÚSZT kifizetések / fõ

NFT kifizetések / fõ
350 000 - 623 000 Ft
109 000 - 350 000 Ft
54 000 - 109 000 Ft
29 000 - 54 000 Ft
14 000 - 29 000 Ft

268 000 - 530 000 Ft
188 000 - 268 000 Ft
139 000 - 188 000 Ft
98 000 - 139 000 Ft
52 000 to 98 000

(2)
(16)
(59)
(68)
(29)

(25)
(32)
(49)
(46)
(22)

.

.

LHH 33 kistérség

LHH 33 kistérség

Összes kifizetés / fõ

EMVA kifizetések / fõ
188 000 - 334 000 Ft
121 000 - 188 000 Ft
85 000 - 121 000 Ft
48 000 - 85 000 Ft
3 000 - 48 000 Ft

(15)
(35)
(30)
(47)
(47)

509 000 - 1 037 000 Ft
371 000 - 509 000 Ft
281 000 - 371 000 Ft
208 000 - 281 000 Ft
88 000 - 208 000 Ft
.

.

LHH 33 kistérség

LHH 33 kistérség

(15)
(42)
(45)
(41)
(31)

A támogatások hatására bekövetkezett jövedelem (TGE) változás 2004-2010 (millió Ft/fő)

Az alacsonyabb jövedelmű vidékekhez többet tett hozzá
KMR, Nógrád és Heves jelentős része kimaradt
BP átlag felett nyert, de természetes dinamikájánál kevesebbet

Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

Jusztin Valéria
Vezető tervező
H-1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
E-mail: valeria.jusztin@vnth.gov.hu
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1. Térségi kiemelt gazdaság-fejlesztés infrastruktúra és üzleti környezet
fejlesztése
a megyei beruházási aktivitás növelését és a térségi foglalkoztatási helyzet javítását célzó programalapú
beavatkozások;
a térségben működő kis- és középvállalkozások piaci versenyképességének javítására irányuló fejlesztések;
az innovatív és kísérleti térségi fejlesztések ösztönzését célzó beavatkozási elemek támogatása

2. Térségi gazdasági célú foglalkoztatás-ösztönzés és a munkaerő mobilitás
támogatása
a foglalkoztatás közvetlen és közvetett bővítése;
megyei szintű közösségi és alternatív gazdaságfejlesztési programok támogatás;
munkába állást és a családokat segítő közösségi infrastruktúra és szociális intézmény- és hálózatfejlesztés

3. Integrált város-térségi fejlesztések
a városi környezeti minőség növelése a fenntartható városüzemeltetést szolgáló energetikai beruházások;
a természeti és kulturális erőforrásokhoz kapcsolódó városi közösségi, közszolgáltatási és örökségi
infrastruktúra elmaradott vagy hiányzó kiépítettségének kezelése

4. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi
területeken az energiafüggőség és a fokozódó környezetterhelés csökkentése a középületekben és a lakásépítési
ágazatban
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6. Helyi közszolgáltatási és közigazgatási infrastruktúra és intézmény-fejlesztés
a társadalmi integrációt elősegítő szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek megteremtése, a helyi szinten
elérhető szolgáltatások fejlesztése és bővítése;
az egészségügyi alapellátó-rendszer infrastrukturális fejlesztése;
a telepeken, telepszerű lakókörnyezetben - összefoglalóan szegregátumokban - élők társadalmi és gazdasági
kirekesztettségének megszüntetése;
a helyi közszolgáltatások integrált minőségi fejlesztése, valamint a közszolgáltatási rendszerek egyéb
infrastrukturális – és infokommunikációs – fejlesztése

7. Közösségi szinten irányított várostérségi helyi fejlesztések (CLLD típusú
fejlesztések)
a helyi és közösségi gazdaságfejlesztési kezdeményezések és együttműködések, valamint a helyi
vállalkozásfejlesztés (kiemelten a mikro- és kisvállalkozások) programalapú támogatása;
a helyi közösségi és civil kezdeményezések, családi, közösségi programok megvalósítása

8. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás és
foglalkoztatás-ösztönzés
a helyi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó egyedi foglalkoztatási célú támogatások megalapozása
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1. A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdáságban, az erdészetben és a
vidéki térségekben
a vidéki térségekben működő innovációs és tudásbázisra alapozott szaktanácsadás fejlesztése;
a mezőgazdaság, élelmiszer feldolgozás, és az erdészet, területén a kutatás-fejlesztés és innovációs, valamint a gazdasági szereplők
közötti együttműködés fejlesztése;
a mezőgazdaság termelékenységével és fenntarthatóságával foglalkozó EIP operatív csoportjainak létrehozása és működtetése;
a tudástőke bővítése, az egész életen át tartó tanulás és szakképzés előmozdítása az agrárgazdasági (mezőgazdaság, erdészet,
élelmiszeripar) vállalkozások gazdasági és környezeti teljesítményének javítása érdekében;
a legújabb tudományos és technikai ismereteket, lehetőségeket felhasználó, ügyfélbarát szakigazgatási szolgáltatások (jó állam)
erősítése

2. A versenyképesség fokozása az agrárgazdasági termelés valamennyi típusa esetében és a
mezőgazdasági üzemek életképességének javítása
versenyképes, diverzifikált és fenntartható agrártermelés, valamint a versenyképes és fenntartható élelmiszeripar megvalósítását
elősegítő intézkedések: meglévő, üzemelő gazdaságok bel- és külpiaci versenyképességének megteremtése és/vagy fokozása
érdekében történő beavatkozások;
a különleges minőségű, ill. különleges fogyasztói igényeknek megfelelő termékek előállításának, a réspiacok igényei kielégítésének
támogatása

3. Az élelmiszerlánc és a nem élelmiszer jellegű termékek lánca tekintetében e láncok
szervezésének és a kockázatkezelésnek az előmozdítása a mezőgazdaság terén
a versenyképes és fenntartható élelmiszeripar megvalósítása;
az Európai Unió és a nemzeti minőségi és kockázatkezelési rendszerek előmozdítása
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5. A mezőgazdaságtól és az erdészettől függő ökoszisztémák állapotának
helyreállítása, megőrzése és javítása
az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság
megvalósítása

6. Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint az alacsony széndioxid
kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodni képes gazdaság
irányába történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszeripari és az erdészeti ágazatban
a versenyképes és a fenntartható agrártermelés javítása;
természeti erőforrások hatékony használata, a megújuló képességükre való tekintettel,
ezzel összefüggésben a táji sokféleség, az élővilág sokféleségének, a gazdálkodás szempontjából is
kulcsfontosságú természeti erőforrások, vagyis a talaj és a vízkészletek, vízbázisok védelme, mennyiségi
és minőségi megőrzésük, a környezetbiztonság növelése

7. A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a
gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben
a vidéki közösségek megerősítése, a vidéki népesség életminőségének javítása,
az öngondoskodó, élhető és életképes vidék megteremtése

1. A fenntartható és erőforrás-hatékony halászat és akvakultúra előmozdítása,
beleértve az ezekhez kapcsolódó feldolgozást is
a jó állapotú vízi- és vizes élőhelyek, egészséges és stabil halállományok, magas szintű biológiai sokféleség
megőrzése;
a halastavak ökoszisztéma szolgáltatásainak megerősítése és támogatása

2. Az innovatív, versenyképes és tudásalapú halászat és akvakultúra
előmozdítása, beleértve az ezekhez kapcsolódó feldolgozást is
fenntartható akvakultúra technológiák alkalmazásának megtartása;
a diverzifikáció és az innováció elősegítése

3. A közös halászati politika végrehajtásának előmozdítása
a halgazdálkodási ágazati adatok gyűjtésének, feldolgozásának egyszerűsítése, fejlesztése,
az elemzések rendszeressé és a nyilvánosság számára minél hamarabb elérhetővé tétele

4. A foglalkoztatás és a területi kohézió növelése
a helyi közösségek gazdasági és szociális megerősítése;
a feldolgozás, értékesítés, turizmus, élőhelyfejlesztés, természetvédelmi szolgáltatások egymással
kölcsönhatásban, egymást erősítve történő fejlesztése

Stratégiai tervezés, programozás –
felelősségi szintek
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20114-2020 Fejlesztéspolitikai
szervezetek és szintek
Fejlesztéspolitikai döntéshozó,
képviseleti és egyeztetési szint
• Kormány

Vezeti (k)

Tagjai

Miniszterelnök

• NFK
• Főtárgyaló

ME államtitkár
NGM

Érintett tárcák és kormányzati
tanácsadók
Miniszterelnök, ME, NGM, NFM
Varga Mihály – Prof. Dr. Cséfalvay
Zoltán
Érintett tárcák és kiemelt szervek
szakpolitikai delegáltjai

• TTT ülés

• Két, vagy többoldalú vezetői szintű
egyeztetések (ÁT, HÁT,
kormánybiztosok, hivatalvezetők stb.)
Tárcaközi szakmai koordinációs szint
• PM + OP Szakértői Munkacsoport ülés
• PM + OP Horizontális Szakértői
Munkacsoportok

NGM Főtárgyaló
(távollétében
HÁT)

Érintett tárcák és kiemelt szervek
szakpolitikai delegáltjai + meghívott
tagjaik
NGM-NTH
NGM-NTH +
speciálisan
érintett első
helyi felelős
minisztériumok

PM + OP érintett tárcák és kiemelt
szervek szakmai delegáltjai
Horizontális MCS érintett szakmai
delegáltak

A 2014-2020-as ca. 25 milliárd EU-s fejlesztések 60%-a közvetlen központi és térségi gazdaságfejlesztésre
menjen!
Kiemelten fontos szempont a munkahelyteremtés!
Nagyon fontos a célzott és integrált KKV fejlesztés – (azaz nem eszközökre szétszabdalt – jelenlegi GOP-s, ROP-s
gyakorlat folytatása)
Fejlesztések célzott piac – és termékkombinációk mentén történjenek – ne csak azért és úgy, mert éppen van
pályázat
Komolyan fókuszálni kell stratégiai területenként és szektoronként a fejlesztések során
A Bizottság által is elvárt versenyképességi és stratégiai fókuszálás érdekében az eddigi általános KKV
fejlesztési gyakorlat helyett kiemelt cél a fókuszált magyar gazdasági kitörési pontok mentén történő
KKV- és gazdaságfejlesztés, azaz a magyar versenyképesség és növekedés szempontjából kiemelt
szektorok célzott és fókuszált fejlesztése!
Komolyan kell fókuszálni KKV kategóriánként is
Azaz ne a „Fű, fa, virág KKV fejlesztés” gyakorlata menjen tovább, MERT MINDENT KKV-t ÚGYSEM LEHET
FEJLESZTENI ÉS NEM IS KELL! Legyen kiemelés - Például: magyar gazellák, export- és beszállító képes
KKV-k, nemzeti közszolgáltatások, komoly növekedéssel, hálózatosodással és foglalkoztatási hatással bíró
KKV-k és hálózataik!
Legyen területi differenciálás is --- pl. növekedési zónák versus szabad vállalkozási zónák, itt is utóbbi esetében
kedvezményekkel operálva
A piaci kereskedelmi banki áraknál jobb feltételekkel biztosított Pénzügyi eszközöket bármelyik KKV – a
megfelelő feltételek teljesítésével – igénybe vehesse

