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1. A 2007-2013 tervezési időszak, az ÚMFT és ÚSZT Operatív Programjainak 
előrehaladása (az Egységes Monitoring és Információs Rendszer 2013.08.15-i adatai alapján) 
 
Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakeretét (NSRK) végleges formájában 2007. 
május 7-én fogadta el az Európai Bizottság. Az Európai Unió kohéziós politikájának 2007 és 
2013 közötti nemzeti szintű megvalósítását szolgáló stratégiai dokumentum a társadalmi és 
gazdasági különbségeket hivatott mérsékelni a Kohéziós és Strukturális Alapok forrásainak 
felhasználásán keresztül. 
 
A program két átfogó célt fogalmaz(ott) meg: a foglalkoztatás bővítését és a tartós növekedés 
elősegítését. A célok eléréséhez hat tématerületet azonosított a terv, ide összpontosítva a 
fejlesztési erőfeszítéseket. Ezek 

 a gazdaságfejlesztés, 
 a közlekedésfejlesztés, 
 a társadalom megújulása, 
 a környezeti és energetikai fejlesztés, 
 a területfejlesztés és 
 az államreform. 

 

 
1. ábra: A 2007-2013 közötti időszakban elérhető uniós források megoszlása operatív programonként 

 
A támogatási rendszer kialakításakor hét szektorális- (ágazati-), hét regionális- és egy 
végrehajtási operatív program (OP) került meghatározásra. A 15 OP forrásai révén folyó 
áron, 15% nemzeti hozzájárulással több, mint 29 milliárd euró, azaz 8 209 milliárd forint 
(280 EUR/HUF árfolyamon számolva) vált elérhetővé és felhasználhatóvá hazánk számára. A 
legnagyobb keretösszeg a Közlekedés- (1 877 Mrd Ft) és a Környezet és Energia- (1 485 Mrd 
Ft) Operatív Programokra került allokálásra, de csak alig maradt el mögöttük a kimondottan a 
területi felzárkóztatást segítő 6 konvergencia régió OP-i (ROP) együttes forrásainak összege 
(1 418 Mrd Ft). A ROP-ok támogatási rendszereiben elérhető források 16,38%-a, több mint 
232 Mrd Ft állt rendelkezésre dedikáltan a Dél-dunántúli régió területi fejlesztésére. 
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2. ábra: A konvergencia régiók operatív programjainak forrásmegoszlása 

 
A Dél-Dunántúli OP (DDOP) – a régió leszakadásának megállítását célzó – prioritásai az 
alábbi területekre fókuszálnak: 

 gazdaságfejlesztés, 
 turizmusfejlesztés, 
 humán infrastruktúra fejlesztés, 
 településfejlesztés és 
 közlekedés- és környezetfejlesztés. 

 
3. ábra: A Dél-Dunántúli Operatív Program forrásainak megoszlása, OP prioritásonként 

 
Az ágazati programokhoz hasonlóan érzékelhető a közlekedés és környezet területeken 
koncentrálódó források túlsúlya, akárcsak az Európa Kulturális Fővárosa (Pécs) címzett 
beruházásai miatt megnövekedett városfejlesztési akcióké. 
 
2013. augusztus 15-ig az Új Magyarország Fejlesztési Terv és az Új Széchenyi Terv Operatív 
Pogromok támogatási rendszereiben nyilvántartott felhívásokra összesen 122 045 pályázatot 
nyújtottak be, amelyek közül a pályázatok csaknem fele, 60 445 támogatásra (is) került. 
Tolna megyéből az országos (megye) átlagtól (4 541 db) igencsak elmaradó számú, 
mindösszesen 2 990 pályázatot regisztráltak, amelyek valamivel több mint 50%-ában, 1 561 
esetben került sor támogatás megítélésére. Tolna pályázói aktivitását tekintve a régiós 
„versenytársak”-hoz mérten egyértelműen alulmaradt Baranya (6 145 db) és Somogy (4 701 
db) megyével szemben egyaránt. A támogatott pályázatok száma alapján Tolna a megyék 
országos rangsorában a sereghajtók között foglal helyet – csak a lélekszámában kisebb 
Nógrádot megelőzve. 
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4. ábra: Az ÚMFT és ÚSZT keretében beérkezett és támogatott pályázatok száma megyénként 

 
Országos szinten a legnagyobb aktivitás a Gazdaságfejlesztési OP (GOP) és a Társadalmi 
Megújulás OP (TÁMOP) felhívásai esetében volt érzékelhető, csaknem 43, illetve 32 ezer 
beérkezett pályázattal – logikusan a támogatott pályázatok száma is e két OP esetében a 
legmagasabb (25 137 és 12 886 db). Az országos trendhez hasonlóak tapasztalhatók Tolna 
megye esetében is, a GOP és TÁMOP projektcsatornáiba 1 265 (42%) és 783 db (26%) 
projektötlet került benyújtásra. A megyében megvalósítani tervezett pályázatok nem egészen 
15%-ban, azaz 442 alkalommal a DDOP különböző konstrukcióit célozták – ebből 205 
alkalommal ítélt meg támogatást a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ). 

 
5. ábra: Az ÚMFT és ÚSZT keretében beérkezett és támogatott pályázatok száma Tolna megyében, 

operatív programonként 
 
A Tolna területén ROP-ból finanszírozni tervezett fejlesztési javaslatok 34%-a (149 db) a 
DDOP 1. prioritásához (gazdaság) illeszkedett – de jelentős igény mutatkozott az 5. 
prioritás (közlekedés és környezet), azon belül is a belterületi vízrendezést szolgáló 
forrásaira is. 
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6. ábra: A DDOP pályázati felhívásaira beérkezett és támogatott pályázatok száma Tolna megyében, 

prioritásonként 
 
2013. augusztus közepéig a 2007-2013. évi uniós költségvetési ciklusban hazánk 
rendelkezésére álló keret 176%-ának megfelelő támogatási igény fogalmazódott meg, 14 491 
milliárd forint értékben. Az igényelt támogatás számszerűen (közel 4 500 Mrd Ft) és a 
rendelkezésre álló források arányában vizsgálva (több mint 236%) egyaránt a legnagyobb 
keretösszeggel rendelkező KÖZOP esetében a legmagasabb. Jelentős, 200%-hoz közelítő 
túligénylés mutatkozik a GOP és a ROP-ok esetében is. 

 
7. ábra: Az ÚMFT és ÚSZT keretében igényelt és megítélt támogatás az OP forrásokhoz mérten, 

operatív programonként 
 
A DDOP forrásai terhére igényelt támogatás 393 Mrd Ft-on áll, az OP teljes keretének ez 
több mint 169%-a. A támogatási igények abszolút értéke az 5. prioritás (közlekedés és 
környezet) esetében a legmagasabb (136 Mrd Ft), bár a prioritás keretében rendelkezésre álló 
források arányát tekintve a turizmus tématerület (2. prioritás) bizonyult a legnépszerűbbnek 
(270%). 
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8. ábra: Az DDOP keretében igényelt és megítélt támogatás az OP forrásokhoz mérten, prioritásonként 
 
A Tolna megyei pályázatok támogatási igényét tekintve a fejlesztési szükségleteket talán 
leginkább kielégítő DDOP került az első helyre (73 Mrd Ft), maga mögé utasítva a 
pályázatok gazdái körében egyébként „közkedvelt” KEOP (53), GOP (27) és TÁMOP (25) 
konstrukciókat. 

 
9. ábra: Az ÚMFT és ÚSZT keretében igényelt és megítélt támogatás Tolna megyében, operatív 

programonként 
 
Magyarországnak a 2007-2013 közötti időszakban rendelkezésére álló uniós források terhére 
2013. augusztusig 7 833 milliárd forint támogatás (az NSRK 95%-a) került megítélésre a 
kedvezményezetteknek, a támogatás hatályos szerződések szerinti összértéke 7 385 Mrd Ft 
(90%), a kifizetett összeg 3 974 Mrd Ft (48%). Tolna megyét tekintve a megítélt támogatás 
100 Mrd Ft, a hatályos szerződések összege 95 Mrd Ft, a kifizetett összeg 54 Mrd Ft. 
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10. ábra: Az ÚMFT és ÚSZT keretében megítélt támogatások megoszlása Tolna megyében, operatív 

programonként 
 
Az egy állandó lakosra jutó támogatás összege Tolnában 433 755 Ft, ami meglehetősen 
nagy elmaradást mutat az országos (megye) átlaghoz (714 961 Ft) képest. Tolna 
eredményessége tekintetében a megyék országos rangsora végén foglal csak helyet, a 
középmezőny első felében található Somogy (667 654 Ft) és Baranya (639 292 Ft) egyaránt 
sokkal jobb teljesítményt nyújt. 

 
11. ábra: Az ÚMFT és ÚSZT keretében megítélt támogatások egy állandó lakosra jutó összege 

megyénként 
 
Az Operatív Programokról általánosságban elmondható, hogy a megítélt támogatás (sok 
esetben a hatályos szerződések összege is) megközelíti, vagy el is éri a rendelkezésre álló 
források 90%-át. „Overbook”-ról, azaz túlvállalásról a KÖZOP és a GOP esetében 
beszélhetünk – itt a megítélt támogatás nagysága már meghaladja az egyébként rendelkezésre 
álló forrásokat (előbbi esetében egyébként a hatályos szerződések összege is magasabb, mint 
az OP forrásai). A támogatás odaítélését tekintve leggyengébben a Társadalmi Infrastruktúra 
(TIOP) és az Államreform (ÁROP) OP-k teljesítenek, a „lekötött” támogatás nem éri el a 
programok költségvetésének 80%-át sem. A kifizetések előrehaladása tekintetében a GOP 
mellett egyértelműen a ROP-ok teljesítenek a legjobban, a kifizetések rendelkezésre álló 
forrásokhoz mért aránya eléri, esetenként meghaladja a 60%-ot. A DDOP keretében 
rendelkezésre álló keret 63%-a már kifizetésre került. 
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12. ábra: Az ÚMFT és ÚSZT keretében megítélt támogatások, hatályos szerződések és kifizetések 

összege, operatív programonként 
 
A Tolna területén megvalósuló, támogatást nyert projektek jelentős többségében sikerült 
szerződést kötni (a hatályos szerződések összege csak alig-alig marad el a megítélt 
támogatástól), kiugróan rosszul teljesítő OP-ról sem beszélhetünk. A kifizetések a TIOP 
(72%) mellett a DDOP (70%) esetében haladnak a leggyorsabban, de a KEOP (33%) és a 
KÖZOP (25%) esetében erről már nem beszélhetünk. 

 
13. ábra: Az ÚMFT és ÚSZT keretében megítélt támogatások, hatályos szerződések és kifizetések 

összege Tolna megyében, operatív programonként 
 
A Tolnában felhasznált uniós források – függetlenül attól, hogy ágazati, vagy a DDOP-ból 
kerültek megítélésre – legnagyobb hányada a környezet fejlesztését szolgálja, ezt követi a 
humán infrastruktúra- és szolgáltatások fejlesztése, a gazdaságfejlesztés, a 
közlekedésfejlesztés, majd végül a turizmusfejlesztés és a településfejlesztés. 

 
14. ábra: Az ÚMFT és ÚSZT keretében megítélt támogatások megoszlása a Dél-dunántúli régióban, 

fejlesztési tématerületenként 
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II. A 2014-20-as tervezési időszak hazai folyamatai a tervezés kapcsán, a megyei 
önkormányzat szerepe és tervezési feladatai  
 
Az Európai Unió (EU) 2014 és 2020 közötti hétéves költségvetési keretéből jelentős 
fejlesztési források érkeznek Magyarországra, az uniós csatlakozásunk óta már létező 
eljárások mentén. E forrásátadás az EU Kohéziós Politikájának, valamint Vidékfejlesztési 
Politikájának törekvéseit szolgálja. E források egyrészt elősegítik Magyarország és a magyar 
térségek társadalmi-gazdasági felzárkózását az EU legfejlettebb régióihoz. Másrészt 
szolgálják a mezőgazdaság versenyképességét és a vidéki térségek népességmegtartó 
képességének megőrzését. 
 
Az uniós jogszabálytervezetek szerint a tagállamok, így Magyarország számára átadott 
forrásokat fejlesztési programokban rögzítettek szerint kell felhasználni. E programokat 
Magyarország tervezi meg, és az EU Bizottságával való egyeztetést követően, mindkét fél 
elfogadása után indulhat a végrehajtásuk. A 2014–20-as időszak tervezési hierarchiájának 
csúcsán a Partnerségi Megállapodás című dokumentum áll. A Partnerségi 
Megállapodáshoz (PM) csatlakoznak a különböző Operatív Programok (OP). 
 
A PM azonosítja Magyarország legfontosabb kihívásait, és kitűzi fő fejlesztési 
prioritásait a 2014 és 2020 közötti időszakra. Küldetése az, hogy ismertesse a tagállam 
hozzájárulását az EU 2020-as céljaihoz. Ezeket az EU szintű célokat az Európa 2020 
Stratégia, valamint a belőle – a fejlesztések fókuszáltsága érdekében – levezetett ún. 11 
tematikus célkitűzés (CPR, 9. cikk) jelöli ki. Ugyanakkor a hazai tervezés számára nagyon 
fontos, hogy ezt a magyar hozzájárulást a létező magyar nemzeti célrendszerekből vezessük 
le, ezért a PM dokumentumában helyet kapott a fő nemzeti fejlesztési prioritások 
bemutatása is. Ezeket a fő nemzeti fejlesztési prioritásokat a korábban megkezdődött átfogó 
nemzeti, területi (megyei, nagyvárosi) és ágazati tervezési folyamatok jelölik ki. E tekintetben 
különösen fontos tényező az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) 
tervezési folyamata (társadalmi egyeztetése lezárult, országgyűlési elfogadása előkészítés 
alatt). 
 
A Partnerségi Megállapodást az EU Bizottsága hagyja jóvá a Magyarország Kormányával 
folytatott egyeztetések után. A PM az 1600/2012. (XII. 17.) Kormányhatározat alapján a 
Nemzetgazdasági Minisztérium irányításával, a szaktárcák közreműködésével készül. 
A PM első változata 2013. július 1-én készült el, mely változatot az EU Bizottsága szakmai-
módszertani szempontból részletes bizottsági véleményezésre alkalmasnak találta. A 
dokumentum elérhető a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal honlapján. 
A PM és az OP-k egyeztetésére 6 hónap áll rendelkezésre. Az elfogadási procedúra kezdete, 
azaz a PM hivatalos benyújtásának időpontja nagymértékben függ az EU szintjén zajló 
jogszabályalkotás előrehaladásától is, a benyújtást ugyanis csak a vonatkozó 
rendelettervezetek elfogadását követően lehet megtenni (ez leghamarabb 2013 novemberére 
várható). Az egyeztetések lezárásával, a PM és az OP-k véglegesítésével megkezdődhet a 
tervezett fejlesztések végrehajtása. 
 
A PM elkészítésével párhuzamosan az Operatív Programok tervezése is elindult. A 
tervezési folyamat eredményeként született mérföldköveket kormányhatározatok rögzítették. 
Az 1600/2012. (XII. 17.) Kormányhatározat rögzítette a OP struktúrát, az 1322/2013. (VI. 
12.) Kormányhatározat meghatározta az egyes OP-k indikatív forrásallokációját a majdan 
rendelkezésre álló Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), Európai Szociális Alap 
(ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) nagyságának százalékában. Az 1495/2013. (VII. 29.) 
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Kormányhatározat rögzítette, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban megyei 
programokra elkülönített 450 Mrd Ft indikatív megoszlását a megyék között. 
 
A kormány döntése értelmében 9 Operatív Program keretében lehet majd a 2014-20-as 
időszakban az Európai Unióból érkező fejlesztési forrásokat felhasználni. 
 

Operatív Program Az EU forrást 
biztosító Alap 

Gazdaságfejlesztési és Innováció Operatív Program (GINOP) ERFA, ESZA 
Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) ERFA, ESZA 
Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) ERFA, ESZA 
Emberi Erőforrás fejlesztési OP (EFOP) ESZA, ERFA 
Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP) KA, ERFA 
Közlekedésfejlesztés OP (KOP) KA, ERFA 
Végrehajtási Koordinációs OP (KOOP) KA  
Vidékfejlesztési Program EMVA 
Magyar Halgazdálkodási Operatív Program ETHA 

1. táblázat: Operatív Programok a 2014-20-as tervezési időszakban (forrás: NTH) 
 
A tervek szerint a források erős koncentrációja valósul majd meg, a gazdaságfejlesztést 
szolgáló program keretének aránya közel 3,5-szeresére növekszik, míg a többi fejlesztési 
terület kisebb arányban fog részesedni a forrásokból, mint a jelenlegi időszakban. 
 
Az ország kevésbé fejlett térségeinek felzárkóztatására fordított forrás nagysága a második 
legnagyobb a leendő OP-k között, bár arányaiban a TOP-ra szánt forrás némileg kisebb 
arányú, mint a jelenlegi időszak 6 konvergencia ROP-ra jutó keretösszeg, ezt 
ellensúlyozhatja, ha az ágazati programokban nagyobb hangsúlyt kap a területi szemlélet. 
 

Forrás megoszlása OP-k között a jelenlegi és a következő 
programozási időszakban
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15. ábra: A források megoszlása (ERFA, ESZA, KA) főbb fejlesztési területek között a két 

programozási időszakban (forrás: NFÜ, 1322/2013. (VI. 12.) Korm. határozat) 
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A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében lehetőség lesz megyei 
programok támogatására, melyhez 450 Mrd Ft forrásnagyságot rendelt a kormány. A forrás 
megyék közti indikatív megoszlását a 2.számú  táblázat mutatja be. 
 
A források megoszlását a régiók között érdemes összevetni a jelenlegi időszak regionális 
Operatív Programjainak forrásmegoszlásával, mivel jelentős eltérést lehet tapasztalni a két 
időszak között. A megyei programok keretéből a három Dél-dunántúli megye, Baranya, 
Somogy, Tolna 13,6%-kal részesedik, mely arány 2,7%-kal elmarad a DDOP arányához 
képest a 6 ROP keretéhez viszonyítva. Baranya, Somogy, Tolna részesedése a megyei 
programokra szánt keretből csak kis mértékben haladja meg a viszonylag fejlettebb Közép-
dunántúli megyékre, Fejér-, Komárom-Esztergom-  és Veszprém megyére jutó keretösszeget. 
Tolna megye esetében ellensúlyozhatja a forrásarány csökkenését az, hogy míg a Dél-
Dunántúli Operatív Program keretéből a leszerződött tolnai projektek körülbelül 17,5%-kal 
részesülnek, addig a leendő dél-dunántúli megyei programok keretéből Tolnára 22,5% jut.  
 
A Terület- és Településfejlesztési OP a megyei programok mellett a megyei jogú városok és 
a kisebb városok és térségük számára is biztosít majd forrásokat, így akár lehetőség 
adódhat a régió megyéibe érkező forrásarány emelkedésére. 
 
Az Operatív Programok első változatai 2013. áprilisára készültek el. A bővebb és 
kidolgozottabb második változatok  2013. júliusában álltak össze, melyekbe egy szűkebb 
szakmai kör  véleménye is be tudott épülni. A harmadik változat szeptember végére készül el, 
melynek széles, nyilvános véleményezése is meg fog történni.  
Az Operatív Programok végleges változatának elkészítési határideje a tervek szerint 2013. 
december. 
 
A megyei önkormányzatok tervezési feladatait a területfejlesztésről és a területrendezésről 
szóló 1996. évi XXI. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény, a 2014-2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának 
tervezésével és intézményrendszerének kialakításával összefüggő aktuális feladatokról szóló 
1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat jelenti, valamint a 2014-2020 közötti források területi 
koordinációjának kereteiről szóló 1115/2013. (III.8.) számú határozat jelöli ki. E szerint a 
megyék törvény szerint készítenek területfejlesztési koncepciót és programot, valamint 
közreműködnek a 2014-2020-as területi alapú fejlesztések megtervezésében. A Korm. 
határozatok értelmében a fejlesztések területi integrációjának szintje a megye és a 
nagyvárosok, ill. várostérségek. 
 
A 2014-2020-as tervezés tekintetében a fenti felhatalmazások alapján a megyék elsődlegesen 
a Terület- és Településfejlesztési Operatív programban (TOP) megvalósuló 
fejlesztésekhez készítenek elő megyei szintű gazdaságfejlesztési részprogramokat a TOP 
tartalmi és forrás keretei között. Ezen túlmenően a helyi (városi-várostérségi) szintű 
tervezésben koordinációs szerepet töltenek be, összefogják a várostérségi fejlesztési 
részprogramok elkészítését, valamint közreműködnek az ágazati operatív programok 
kialakításában véleményezés és kulcsprojektek kidolgozása révén. 
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Megyék 
Forrás 

összesen 
(M Ft) 

Egy főre 
jutó 

forrás 
(ezer Ft) 

   Nógrád 20 109,2 99,3 
   Szabolcs-Szatmár-Bereg 45 846,1 82,0 
   Békés 28 773,9 79,9 
   Jász-Nagykun-Szolnok 28 043,2 72,5 
   Borsod-Abaúj-Zemplén 49 509,8 72,1 
   Somogy 21 956,2 69,5 
   Bács-Kiskun 35 803,7 68,8 
   Baranya 25 614,2 66,3 
   Heves 19 951,6 64,6 
   Csongrád 25 498,9 61,1 
   Veszprém 21 554,9 61,1 
   Hajdú-Bihar 33 055,6 60,5 
   Tolna 13 836,7 60,1 
   Zala 15 228,9 54,0 
   Vas 13 400,6 52,2 
   Fejér 21 666,9 50,9 
   Komárom-Esztergom 13 322,4 43,7 
   Győr-Moson-Sopron 16 827,2 37,6 
Összesen: 450 000,0 64,4 

2. táblázat: A megyei önkormányzatok 
tervezési jogkörében készülő megyei 
fejlesztési programok forrásainak indikatív 
megoszlása (forrás: 1495/2013. (VII.29.) 
Korm. határozat) 

 

A felzárkoztatást szolgáló források megoszlása 
régiók között
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16. ábra: A hat konvergencia ROP, illetve a megyei 
fejlesztési programok forrásainak megoszlása a 
régiók között (forrás: NFÜ, 1495/2013. (VII.29.) 
Korm. határozat) 
 

 
A megyei tervezési feladatok támogatását, az ehhez kapcsolódó kapacitásépítést szolgálja az 
Államreform Operatív Program keretében megjelent ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú 
könnyített elbírálású pályázati felhívás, amely keretében lehetőség nyílik megyénként 90 
millió Ft támogatás elnyerésére a megyei önkormányzatok számára. A pályázati felhívás 
2013. 08. 24-én jelent meg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján, a pályázat beadási 
határideje 2013. szeptember 23. 
 
A Megyei Önkormányzat ÁROP projekt által finanszírozott főbb tervezési feladatai a 
következők: 

 A megyei szintű helyzetértékelő dokumentumok utómunkálata keretében a megyei 
tervezési dokumentumokat megalapozó - regionális kitekintésű – megyei fejlesztési 
szükségletek beazonosítása, lehetséges fejlesztési irányok meghatározása a megyékben 
működő közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel, gazdasági és civil szereplőkkel való 
együttműködés alapján. 

 A megye hosszú távú fejlesztési céljait koncepcionális szinten rögzítő tervezési 
dokumentum, a megyei területfejlesztési koncepció elkészítése. 

 Megyei szintű, középtávú stratégiák, programok elkészítése, összhangban a hosszú távú 
koncepcióban leírtakkal. 
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 A megyei önkormányzatok részéről a 2014-2020 közötti uniós támogatási időszakra 
vonatkozó operatív programok kialakításához részdokumentumok elkészítése, valamint 
az abban foglalt projektcsomagok előkészítése és fejlesztése (amelyek segítik az integrált 
fejlesztési elképzelések megalapozását is, pl. TOP-hoz kapcsolódó megyei területfejlesztési 
részdokumentumok I-II. fázisa, a város és térsége projektcsomagjainak tervezése (I-II. fázisa), 
a szabad vállalkozási zónák fejlesztési magterületeinek meghatározása, ágazati OP-khoz 
kapcsolódó projektjavaslatok). 

 A tervezési folyamat során a megyei önkormányzatra delegált koordinációs feladatok 
ellátása: 

o TOP tervezésekor a megyei jogú városok és a városi térségek fejlesztési 
elképzelések összehangolása a megyei fejlesztési elképzelésekkel (megyei 
területfejlesztési részdokumentummal), 

o határ menti program tartalmának és a párhuzamosan futó megyei szintű 
programok kapcsolódásának, továbbá a megye területén megvalósuló 
valamennyi fejlesztés összhangjának biztosítása, 

o közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD), mint új területi integrációs eszköz 
területének lehatárolásában, valamint a stratégiák végrehajtásának 
összehangolásában. 

 A megyei területfejlesztési koncepció és program kidolgozása során a partnerség 
biztosítása a Tftv. 13.§ (2) k) pontjában foglaltaknak megfelelően. 

 Az elkészült megyei területfejlesztési elképzeléseket összegző programhoz illeszkedő, 
uniós forrásból támogatandó projektek generálása, összegyűjtése a kiemelt projektben 
elkészülő módszertan és végrehajtott szakmai iránymutatás alapján. 
 
Az előkészítő fázis keretében a területfejlesztési koncepció és program kidolgozásának 
megalapozásaként 2012. november 30-ával elkészültek a megyei közgyűlési határozattal 
jóváhagyott helyzetfeltáró dokumentumok. 
 
A megyei tervezési folyamat főbb mérföldkövei az ÁROP pályázati felhívás alapján: 
2013. december 31. - Megyei területfejlesztési koncepció a megyei közgyűlés és a 
területfejlesztés stratégiai tervezésért felelős miniszter által elfogadva; 
2014. február 28. - Megyei területfejlesztési program (stratégiai és operatív rész) a megyei 
közgyűlés és a területfejlesztésért felelős miniszter által elfogadva; 
2014. szeptember 30. - A 2014-2020 közötti uniós időszak tervezését segítő rész 
dokumentumok a területi és az ágazati operatív programokhoz illeszkedően, valamint 
projektlista. 


