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A tervezési folyamat
• EU új Területi Agendája (TA2020); 2014‐2020‐as Kohéziós politikai reform
• Nemzeti, ágazati, területi stratégiai dokumentumok megújítása (ex‐ante
kondicionalitás)
• Országos Területfejlesztési Koncepció (OFTK) felülvizsgálata
• Megyei Területfejlesztési Koncepciók, Programok tervezése
• Partnerségi Megállapodás és új Operatív Programok tervezése jelenleg
partnerségi egyeztetésen , folyamatos egyeztetések a Bizottsággal,
partnerségi egyeztetések
• www.szamitaszavam.hu
• Partnerségi Megállapodás és az Operatív Programok benyújtása
várhatóan 2014 januárjában
• PM és OP‐k várható elfogadása 2014 nyarán
• Első pályázati felhívások, programok elindulása várhatóan 2014 első
negyedévében

Főbb változások 2014‐től


Felülről vezéreltebb (Brüsszelből) tervezés, erőteljesebb tematikus
fókuszokkal (11 célterület)



Forrásallokációs determinációk (előírva mire mennyit kell költeni)



Határozottabb számonkérés (előzetes és közbenső feltételek)



3 régiókategória (kevésbé fejlett, átmeneti, fejlett régió)



Vidékfejlesztés, ETE és mainstream programok együtt‐tervezése



Új térségi integrációs eszközök bevezetése:


Integrált térségi beruházások (ITI)



Közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) – jelenlegi LEADER
kiterjesztése

Főbb változások 2014‐től








A korábbi időszaknál (14+1) kevesebb számú és a rugalmas
forrásfelhasználást biztosító integrált OP‐k
Régiók helyett/mellett nagyobb hangsúlyt kapnak a megyék és a
városok, emellett kisebb térségi szinten a LEADER jellegű akciók
Tárcák és megyék tervezési koordinációs szerepet kapnak
OP készítés koordinációja – NGM és érintett minisztériumok
Koncentráltabb forrásfelhasználás ‐ egyes részterületek hova
tartozása, finanszírozása körül szakmai viták
Erős gazdaságfejlesztési fókusz – források 60%‐a
Források 40%‐a humánerőforrás‐fejlesztés, az infrastruktúra
fejlesztés, a környezetvédelem és az energiahatékonyság.

EU Támogatási prioritások
A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés
1.
2.

a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció erősítése;
az információs és kommunikációs technológiák hozzáférhetőségének, használatának
és minőségének javítása;
3. a KKV‐k, a mezőgazdasági és a halászati ágazatok 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 ügyének
támogatása;
6. a környezetvédelem és az erőforrás‐hatékonyság előmozdítása;
7. a fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb
hálózati infrastruktúrákban;
8. a foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának támogatása;
9. a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem;
10. beruházások az oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás területén;
11. az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás.

Regionális forrás felhasználási elvek



Kevésbé fejlett régiók (6)


A kevésbé fejlett régiók részesedése az összes SA forrásból 97%,
az összes uniós támogatási forrásból (ERFA+ESZA+KA) 71%



A projektek támogatás intenzitása: max. 70% (public: 100%)



A felhasználható ERFA források 51%‐a és ESZA források 61%‐a
kötött EU2020 célokra



ESZA típusú projektek, programok minimális részesedése 20%



Források összekapcsolhatók
lehetőségek (ITI, CLLD)

lesznek,

integrált

fejlesztési

Operatív Programok 2014‐2020

Forrás

Tervezésért
első helyen
felelős tárca

Irányító hatóság
elhelyezése

ERFA, ESZA

NGM

NGM

Integrált 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)

Végrehajtási Koordinációs OP (KOOP)

A GINOP által lefedett területek
1. Vállalkozások versenyképességének javítása és foglalkoztatásának
ösztönzése
• Vállalkozói környezet és kultúra fejlesztése
• Kiemelt ágazatokba, térségekbe és célcsoportokba tartozó
vállalkozások növekedési potenciáljának javítása
• Vállalkozások foglalkoztatásának ösztönzése
2. Tudásgazdaság fejlesztése
• Vállalati K+F+I tevékenységek támogatása
• Stratégiai K+F+I együttműködések és kezdeményezések
• Kutatóintézeti kiválóság és nemzetközi együttműködések
• A tudásbázisok megerősítése

A GINOP által lefedett területek
3. Infokommunikációs fejlesztések
• Versenyképes IKT szektor fejlesztése
• Digitális gazdaság fejlődésének előmozdítása
• Elektronikus közigazgatás és állami informatikai fejlesztések
• Infokommunikációs ismeretek, készségek növelése
• Szélessávú infrastruktúra és hálózatok fejlesztése
4. Természeti és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek
hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül
• Kulturális és természeti örökségek turisztikai hasznosítása
• A Balaton turisztikai célú fejlesztése a kulturális és természeti
örökségekre alapozva
• Vállalkozások megújuló energia felhasználását és energiahatékonyság‐
növelését célzó fejlesztések támogatása

A GINOP által lefedett területek
5.

Foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség
fejlesztése
• Munkahelyek megtartása és új munkahelyek létrehozása
• A munkanélküliek és inaktívak munkába állásának ösztönzése és
támogatása
• A munkaerő‐piaci szolgáltatások hatékonyságának és minőségének
javítása
• A fiatalok tartós munkaerő‐piaci integrációjának segítése
• Hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása és a szociális
gazdaság fejlesztése
• Az egész életen át tartó tanulás ösztönzése és támogatása
• A gazdaság igényeihez igazodó képzési intézményrendszer kialakítása
• A vállalatok alkalmazkodóképességének javítása

A GINOP által lefedett területek
6. Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése


Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javítása



Támogatásközvetítésben részt vevő pénzügyi közvetítők fejlesztése



Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javítása K+F+I projekteknél



Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javítása energetikai
projekteknél



Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javítása az IKT érintettségű
projekteknél

Terület‐ és Településfejlesztési
Operatív Program (TOP)
• TOP fő küldetése:
– keretet biztosítson a területileg decentralizált fejlesztések
tervezéséhez és megvalósításához,
– képes hatékonyan reagálni az eltérő területi sajátosságokra és
valóban a térségi igényekre szabott beavatkozásokat valósítja meg.
• A decentralizált fejlesztések legfőbb indokai:
– országon belüli, EU átlaghoz képest jelentős területi különbségek,
– az egyes térségekben eltérő, a sajátos térségi adottságokra szabott
beavatkozásokra van szükség,
– korábbi programozási időszak tapasztalatai alapján is indokolt
(pl. ROP‐ok végrehajtásának előrehaladása).

Terület‐ és Településfejlesztési
Operatív Program (TOP)
• Az egyes megyei, városi és várostérségi fejlesztésekhez a TOP egy
„menüt” határoz meg
• Megyei önkormányzatoknak kulcsszerepe van:
– Összehangolják a megyei területén a tervezést
– Fontos, hogy a megye a MJV‐kal együtt tervezzen
– Szerepe kiterjed a nyomon követésre is
• TOP fejlesztései is elsősorban a gazdaságfejlesztést és a foglalkoztatást
szolgálják
• a költségvetési és tematikus determinációkhoz való igazodás alapján az
alábbi kiemelt fejlesztési célokat határozta meg:
– Térség‐specifikus erőforrásokra épülő gazdasági növekedés és
foglalkoztatás‐bővítés
– Élhető és az üzleti szereplők számára vonzó települési környezet
– Helyi közösségek megerősítése és öngondoskodó képességük javítása

Országos és megyei tervezési
folyamatok áttekintése
2012

2013
társadalmasítás

elfogadás

Nemzeti Fejlesztés 2020 (OFTK)
Megyei területfejlesztési koncepciók

Partnerségi Megállapodás tervezése
Operatív Programok tervezése
Megyei programozás

Szept.

Nov.

Febr.

Ápr.

Jún.

Szept.

Nov.

Megyei tervezési folyamat során
készítendő dokumentumok
• A megyei tervezési folyamat az alábbi 7 fő lépésből áll (Ezek
megegyeznek a megyei tervezést támogató ÁROP pályázati kiírás
lépéseivel):
1) megyei szintű helyzetfeltáró dokumentumok elkészítése (2012‐ben
döntően elkészültek)
2) megyei területfejlesztési koncepció elkészítése (folyamatban van, a
legtöbb megyében elfogadás előtt áll)
3) megyei területfejlesztési program (megyei szintű középtávú programok
elkészítése)
4) operatív program részdokumentumok elkészítése
5) partnerség biztosítása
6) területi koordináció ellátása
7) uniós forrásból támogatandó megyei projektötletek gyűjtése

Térségi tervezési folyamat
elvárt eredményei
•

•

•

Megyei feladat‐ megyei gazdaságfejlesztési részprogram kidolgozása:
kiemelt jelentőségű TOP‐ból megvalósítható megyei gazdaságfejlesztési
projektek/projektcsomagok (5‐8 db/megye):
– készülhet egy konkrét gazdaságfejlesztési projektre (pl. városi iparterület
fejlesztés),
– több elemű projektcsomagra (pl. helyi gazdaságfejlesztés keretében
lokális piac fejlesztése, helyi termékekre épülő célzott marketing
tevékenység, célzott helyi gazdaságfejlesztési képzési programok
lebonyolítása).
Megyei feladat ‐ kistérségenként 1‐1 településfejlesztési részprogram
kidolgozása: TOP integrált településfejlesztési projektek/projektcsomagok
(kistérségenként 3‐6 db)
MJV feladat – MJV és térsége fejlesztési részprogram kidolgozása: kiemelt
gazdaság‐ és településfejlesztési projektek/projektcsomagok (5‐8 db /MJV)

TOP tervezett prioritásai
(EUR árfolyam: 295,1 HUF)

PRIORITÁSTENGELYEK
1. Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet
javítása érdekében
2. Befektetők és lakosság számára vonzó városi és
várostérségi környezet fejlesztése, megújítása

Forrás (Mrd Ft)

OP‐n belüli arány

Alap

Tematikus cél

ERFA

8/3

391,5

32,34%

6

204,3

16,88%

ERFA

(2013.09.26. állapot) (2013.09.26. állapot)

3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való
áttérés kiemelten a városi területeken

ERFA

4

234,9

19,40%

4. A társadalmi befogadás erősítése és a közösségi
szolgáltatások helyi szintű fejlesztése

ERFA

9/8/11

91,8

7,58%

ERFA / ESZA

9/8

109,5

9,04%

6. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések,
társadalmi befogadás és foglalkoztatás‐ösztönzés

ESZA

8/9

146,8

12,13%

7. Technikai segítségnyújtás

ESZA

‐

31,8

2,63%

1 210,6

100%

5. Közösségi szinten irányított várostérségi helyi
fejlesztések
(CLLD típusú fejlesztések)

Összesen

TOP 1. prioritás tartalma
(EUR árfolyam: 295,1 HUF)

Forrás
(Mrd Ft)

1. prioritáson
belüli arány

(2013.09.26.
állapot)

(2013.09.26.
állapot)

1. Térségi gazdaságfejlesztés a
foglalkoztatási helyzet javítása érdekében

391,5

32,34%

‐ üzleti infrastruktúra fejlesztés (ipari parkok, inkubátor házak,
iparterületek)
1.1. Térségi szintű integrált, foglalkoztatás‐
‐ iparterületekhez vezető vonalas infrastruktúra fejlesztés
orientált gazdaságfejlesztés
‐ KKV kisösszegű munkahelyteremtő beruházások (közvetett
támogatás)

140,0

35,76%

1.2. Térségi szintű, foglalkoztatás‐bővítési ‐ együttműködésre épülő turisztikai vonzerő fejlesztési akciók
célú turizmusfejlesztés
‐ tematikus utak kialakítása

80,0

20,44%

12,5

3,19%

PRIORITÁSTENGELY / INTÉZKEDÉSEK

1.3. Alternatív helyi, térségi és hálózati
gazdaságfejlesztés

Támogatható tevékenységek

‐ helyi termék értékesítési együttműködések támogatása
‐ helyi termékek fogyasztás ösztönzése
‐ helyi vállalkozási szolgáltatások fejlesztése és szolgáltatók
együttműködésének támogatása
‐ helyi termékminősítő rendszerek kialakítása
‐ helyi gazdaságfejlesztési tanácsadás és mentor‐programok
támogatása

TOP 1. prioritás tartalma
(EUR árfolyam: 295,1 HUF)

PRIORITÁSTENGELY / INTÉZKEDÉSEK

Támogatható tevékenységek

1. Térségi gazdaságfejlesztés a
foglalkoztatási helyzet javítása érdekében
‐ KKV‐k kisösszegű kísérleti fejlesztései (közvetett támogatás)
‐ újszerű termék‐ és technológia fejlesztések
1.4. Térségi kísérleti fejlesztések
‐ kísérleti fejlesztések előmozdítását támogató
projektgeneráló, tanácsadó intézményhálózat (TA keretből)
‐ befektetés ösztönzéssel foglalkozó szervezet infrastrukturális
1.5. Megyei alternatív befektetés‐ és
hátterének kiépítése
beruházás‐ösztönzés, projekt előkészítés, ‐ a szervezet működési költségének támogatása
marketing
‐ KKV‐k piacra jutásának kisösszegű támogatása (közvetett
támogatás)
1.6. A szociális alapszolgáltatásokhoz és
gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, ‐ bölcsődék és családi napközik kapacitásának és
családi napközik stb.), valamint óvodai
infrastruktúrájának fejlesztése
ellátáshoz való hozzáférés javítása és a
‐ óvodák infrastrukturális fejlesztése és eszközfejlesztése
szolgáltatások minőségének fejlesztése

Forrás
(Mrd Ft)

1. prioritáson
belüli arány

(2013.09.26.
állapot)

(2013.09.26.
állapot)

391,5

32,34%

40,5

10,34%

18,5

4,73%

100,0

25,54%

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal
Levelezési cím: 1051 Budapest, József nádor tér 2–4.
Cím: 1054 Budapest, Kálmán Imre utca 2.
E‐mail: gyorgy.marton@nth.gov.hu
Telefon: + 36 1 656 1163

www.nth.gov.hu

