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Európai uniós operatív programok 
2014-2020 

Gazdaságfejlesztési Innovációs Operatív Program (GINOP) 

Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) 

Környezeti és Energetikai Hatékonysági Operatív Program (KEHOP) 

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program  

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) 

Vidékfejlesztési Program (VP)  

Magyar Halászati Operatív Program (MAHOP)  

 



Európai Területi Együttműködés 

  

 ETE  programok  

• határon átnyúló 

• transznacionális 

• interregionális  
 



Határon átnyúló programok 

 



Transznacionális programok 



Partnerségi Megállapodás:  
2014-2020 EU források 60 %-a gazdaságfejlesztést céloz. 

Elsődlegesen: GINOP, TOP, VEKOP 

A TOP elsődleges célja:  
Térségi, decentralizált gazdaságfejlesztés, ezáltal a foglalkoztatás    
növelése, hozzájárulva az EU 2020 tematikus célokhoz. 

Két fő stratégiai cél:  
1. Gazdaságélénkítéshez és foglalkoztatási szint növeléséhez szükséges 

helyi feltételek biztosítása 
2. Vállalkozásbarát településfejlesztés, az életminőség és társadalmi 

összetartozás javításához szükséges helyi feltételek biztosítása 

TOP  
előzmények, keret, célok 



EU 2020 tematikus célok 
1. A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció megerősítése 

2. Az IKT-hoz való hozzáférés elősegítése és e technológiák használatának és 
minőségének fokozása 

3. A KKV-k versenyképességének fokozása 

4. Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása minden 
ágazatban 

5. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a kockázatok megelőzésének és 
kezelésének elősegítése 

6. Környezetvédelem és az erőforrások hatékonyságának elősegítése 

7. A fenntartható közlekedés elősegítése és a kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrák 
előtti akadályok elhárítása 

8. A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése 

9. A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem 

10. Beruházás az oktatásba, készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba 

11. Az intézményi kapacitások és a közigazgatás hatékonyságának fokozása 



TOP  - alapinformációk 

Célterület:  
EU besorolás szerint „kevésbé fejlett régiók”:  
 az ország Budapesten és Pest megyén kívüli területe (18 megye) 

Kedvezményezettek, fejlesztések jellege: 
Elsősorban az önkormányzatok fejlesztéseihez biztosít forrásokat: 

– az önkormányzatok gazdaságfejlesztési és azzal összefüggő  
– város- és településfejlesztési akcióit támogatja.  

Támogatások – területi alapon: 

a TOP területi programcsomagok alapján nyújt támogatást 
Integrált Területi Programok (18 megye, 22 mjv) 

 



TOP küldetése, logikája 

TOP területfejlesztési küldetése és funkciója: 
• Térségi sajátosságoknak és szükségleteknek megfelelő, térségre szabott (elsődlegesen) 

gazdasági fejlesztések. 

• Térségek belső erőforrásaira építkező, azokat kibontakoztató (elsődlegesen) gazdasági 
fejlesztések. 

 

Területi különbségek kezelése: 
• TOP hozzájárul az országos és megyén belüli területi különbségek csökkentéséhez. 

• TOP hozzájárul a vidéki térségek fejlesztéséhez, város-vidék kapcsolatok erősítéséhez. 

• TOP hozzájárul a társadalmi-gazdasági szempontból leszakadó térségek fejlesztéséhez. 

 

Területi logika:  
• Területi szinteken megvalósított integrált decentralizált (megyei és MJV) programok. 

• Indikatív, tervezési forráskeretek a területi szinteken. 

 



TOP prioritástengelyek 

1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás 
elősegítésére 

2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés 

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

4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi 
együttműködés erősítése 

5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-
ösztönzés és társadalmi együttműködés 

6. Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban  

7. Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) 

 

 



Prioritástengelyek II. 

TOP prioritás Prioritás országos 
keretösszeg 

TOP 1. 253.601 Mrd Ft 

TOP 2. 125.576 Mrd Ft 

TOP 3. 170.782 Mrd Ft 

TOP 4. 52.486 Mrd Ft 

TOP 5. 76.213 Mrd Ft 

TOP 6. (MJV) 328.879 Mrd Ft 

TOP 7. (CLLD) 43.348 Mrd Ft 

Összesen 1.050.885 m Ft 

24,13% 

11,95% 

16,25% 
4,99% 

7,25% 

31,30% 

4,12% 

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7



1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a 
foglalkoztatás elősegítésére (I.) 

 
Alap: ERFA (TC-8) Indikatív országos forráskeret: 253,6 Mrd Ft (24,13 %) 

 

Célja:  

• a vállalkozások munkahelyteremtő képességének ösztönzése, a helyi gazdaság működését segítő helyi-
térségi feltételek biztosításával, 
• a turizmus területi adottságaiban rejlő endogén potenciál kibontakoztatása a foglalkoztatás elősegítése 
érdekében, 
• a munkahelyek elérhetőségének javítása, a munkavállalók mobilitásának segítése a közlekedési feltételek 
fejlesztésével,  
• a kisgyermekesek munkaerőpiacra történő visszatérése a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által, 
 

Támogatási területek:  

• Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése – önkormányzati üzleti infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése 
(beleértve a helyi gazdaságszervezési tevékenységeket, helyi termékekhez kapcsolódó kisléptékű logisztikai 
infrastruktúrát). 

• Térségi és helyi jelentőségű turisztikai vonzerő-fejlesztések. 
• Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés. 
• Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével. 
 

Kedvezményezettek:  
• Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek,  
• önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások. 



1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a 
foglalkoztatás elősegítésére (II.) 

38,32% 

23,90% 

17,13% 

20,65% 

1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra
fejlesztése

1.2. Társadalmi és környezeti
szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés

1.3. A gazdaságfejlesztést és a
munkaerő mobilitás ösztönzését
szolgáló közlekedésfejlesztés

1.4. A foglalkoztatás segítése és az
életminőség javítása családbarát,
munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztésével



2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó 
településfejlesztés (II.) 

 
Alap: ERFA (TC-6) Indikatív országos forráskeret: 125,576 Mrd Ft (11,95 %) 
 

Célja:  
• a vállalkozások, befektetők és a lakosság számára vonzó települési környezet kialakítása, 

gazdaságösztönzés, fiatalok, népesség megtartása 
 

Támogatási területek:  
• gazdaságélénkítő településfejlesztés, gazdasági, környezeti és társadalmi szempontból fenntartható          
városszerkezet és vonzó környezet kialakítása, 
• települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések, 
• szemléletformáló akciók, képzések. 

 
Főbb kedvezményezettek:  
• helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek,  
• önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások,  
• non-profit és civil szervezetek,  

• egyházak. 

 



2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó 
településfejlesztés (II.) 

100,00% 
2.1. Gazdaságélénkítő és
népességmegtartó
településfejlesztés



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

 
Alap: ERFA (TC-4) Indikatív országos forráskeret:  170,82 Mrd Ft (16,25 %) 
 

Célja:  fenntartható városi közlekedés és önkormányzati energetikai fejlesztések  

 

Támogatási területek:  
• Fenntartható települési közlekedésfejlesztés: nem kötöttpályás fejlesztések, pl. buszfordulók-és sávok, megállók, 

buszpályaudvarok) új közösségi közlekedési viszonylatok, integrált projekt keretében buszbeszerzés, P+R és B+R 
parkolók és csomópontok  intelligens információ- és kommunikációtechnológia (IKT), igényvezérelt 
személyszállítási szolgáltatási rendszer kialakítása, az utazási láncok összekapcsolása, közlekedésbiztonság, 
szemléletformálás, kerékpáros és gyalogos közlekedés 

• Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonysági fejlesztései 
• Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése, megújuló energiaforrások alkalmazása (kazánházak, 

hőtermelők, hőszigetelés),  
• Önkormányzati helyi ellátáshoz kapcsolódó közcélú megújuló energiatermelés/ellátás , 
• Önkormányzatok Fenntartható Energia Akcióprogramjai (SEAP) elkészítésének támogatása. 

 
Főbb kedvezményezettek:  
• Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek, önkormányzati többségi tulajdonú 

vállalkozások, központi költségvetési szervek és intézményeik, közösségi közlekedést közszolgáltatási szerződés 
alapján ellátó gazdasági társaságok (helyi és helyközi közlekedési társaságok), jogszabály alapján meghatározott 
kizárólagos építtetők (pl. NIF Zrt., Magyar Közút Nonprofit Zrt.) 

 



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

37,45% 

62,55% 

3.1. Fenntartható
települési
közlekedésfejlesztés

3.2. Önkormányzatok
energiahatékonyságának
és a megújuló energia-
felhasználás arányának
növelése



 4. A helyi közösségi szolgáltatások  fejlesztése és a 
társadalmi együttműködés erősítése 

 
 

Alap: ERFA (TC-9) Indikatív országos forráskeret: 52,486 Mrd Ft (4,99 %) 

Célja:  Önkormányzati közszolgáltatások hozzáférhetőségének és minőségének javítása 

 

Támogatási területek:  

• Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése, pl. háziorvosi rendelő felújítás, 
eszközfejlesztés) 

• Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése. 

• Fentiek keretében akadálymentesítés, családbarát funkciók. 

• Szociális városrehabilitáció (lakótelepek, leszakadó városrészek, külterületi telepek fizikai 
rendbetétele, fejlesztése, lakhatási körülmények javítása) - városokban 

 

Főbb kedvezményezettek: helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek, 
önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások, civil szervezetek, egyházak, gazdasági társaságok 
és szövetkezetek 

 



 4. A helyi közösségi szolgáltatások  fejlesztése és a 
társadalmi együttműködés erősítése 

34,82% 

27,67% 

37,51% 

4.1. Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése

4.2. A szociális
alapszolgáltatások
infrastruktúrájának bővítése,
fejlesztése

4.3. Leromlott városi területek
rehabilitációja



5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztés, 
foglalkoztatás ösztönzés, társadalmi együttműködés 

Alap: ESZA (TC-8/9) Indikatív országos forráskeret: 76,213 Mrd Ft (7,25 %) 

Célja:   
• az ERFA prioritásokhoz kapcsolódó ESZA támogatások, kiemelten a megyei 

gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatási célú támogatások, a szociális 
városrehabilitációhoz kapcsolódó közösségi, humán fejlesztések támogatása, továbbá a helyi 
identitás és kohézió erősítése. 

Támogatási területek:  
• megyei és helyi szintű foglalkoztatási (helyi gazdaságfejlesztési) együttműködések (paktumok), ezek 

keretében a TOP-1-hez kapcsolódó ESZA tevékenységeket és KKV-k képzési és foglalkoztatási 
(átmeneti bértámogatás) támogatása, továbbá a gyermekellátási szolgáltatások munkavállalóinak 
foglalkoztatási (átmeneti támogatás) és képzési támogatása, 

• Szociális városrehabilitáció ESZA elemei, pl. társadalmi felzárkóztatás, együttműködés, 

• Helyi közösségi programok, beleértve helyi identitást és közösséget erősítő akciók, helyi 
közösségfejlesztés, ösztöndíjak, stb. 

Főbb kedvezményezettek: helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek, 
önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások, civil szervezetek, egyházak, megyei kormányhivatalok 
munkaügyi központja, képző intézmények 



5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztés, 
foglalkoztatás ösztönzés, társadalmi együttműködés 

73,89% 

9,61% 

16,50% 

5.1. Foglalkoztatás-növelést
célzó megyei és helyi
foglalkoztatási
együttműködések (paktumok)

5.2. A társadalmi
együttműködés erősítését
szolgáló helyi szintű komplex
programok

5.3. Helyi közösségi
programok megvalósítása



ITP 

 

 

INTEGRÁLT TERÜLETI 
PROGRAMOK 



Területi szereplők forrásai, 
jogszabályi keretek 

 
 
 
 
 
 

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 
1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat  
1707/2014. (XII. 3.) Korm. határozat  

1301/2013/EU rendelet  

Területi szereplő 

1702/2014. (XII. 3.) Korm. határozat szerinti 

európai uniós támogatás hazai társfinanszírozással 

együtt 

(Mrd Ft) 

Győr-Moson-Sopron 

Megyei Önkormányzat  
23,35 

Győr Megyei Jogú Város  21,60 

Sopron Megyei Jogú 

Város 
10,81 



 
 

 ITP  
 integrált, stratégiai, alátámasztó dokumentum  
 
 Tartalmi felépítése 

kiválasztási kritériumok 
célrendszer és integráltság 
forrásallokáció 
indikátorvállalások 
ütemezés 

INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM  
 



 
100%-os tervezés 
o a kormányhatározatban megadott ITP keretösszegére történik,  
o a már ismert (de nem nevesíthető) fejlesztési elképzelések 

teljes bekerülési költsége alapján kalkulálva 
 
ITP keretösszeg 
o valós igényeken alapuló, prioritásonkénti belső elosztásának 

bemutatása táblázatos formában,  
o a kiinduláshoz képest tervezett (javasolt) változások indoklása 

intézkedésenként, a megyei program/stratégia és ITP célokkal 
alátámasztva 

A forrásfelhasználás megjelenítése az ITP-ben 



Megyei indikatív forráskeretek I. 
1702/2014 (XII. 3.) korm határozat alapján 

Prioritások   
és intézkedések 

Mrd Ft 

 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére  8,725 

 1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése  3,343 

 1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés  2,085 

 1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló 
közlekedésfejlesztés  

1,495 

 1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába 
állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével  

1,802 

 2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés  4,321 

 2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés  4,321 

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

5,876 

 3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés  2,201 

 3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás 
arányának növelése  

3,675 



Megyei indikatív forráskeretek II. 
1702/2014 (XII. 3.) korm határozat alapján 

Prioritások   
és intézkedések 

Mrd Ft 

 4. A helyi közösségi szolgáltatások  fejlesztése és a társadalmi együttműködés 
erősítése  

1,806 

 4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése  0,629 

 4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése  0,500 

 4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja  0,677 

 5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés  és 
társadalmi együttműködés  

2,622 

 5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések 
(paktumok)  

1,937 

 5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex 
programok   

0,252 

 5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása  0,433 

 Összesen  23,350 



Indikátorvállalások az ITP-ben: 

• Az ITP tervezése során a területi szereplőnek arra kell törekednie, hogy a 
TOP szinten vállalt célértékhez minél nagyobb mértékben járuljon hozzá 
(forrásarányos indikátorvállalás).  

• Az ITP TOP-célokkal összhangban lévő, mégis egyedi céljainak teljesülése 
is fontos. 

 
 
• A forrásarányos célérték iránymutatás 
• A területi szereplő kezdeményezheti ettől az eltérést 
• Ugyanakkor, a forrásarányosan számított célérték fontos jelzés az ITP 

tervezők számára → a forrásarányos célértéktől való eltérést indokolni 
szükséges  

Indikátorvállalás 



Győr-Moson-Sopron megyei 
indikátorvállalás TOP 1. prioritás 

TOP 
prioritás/intézkedés 

Kimeneti indikátor neve 
Mérték-
egysége 

A megye választott 
intézkedésenkénti forráskeretei 

alapján számított indikátorértékei 

A megye 
indikátor-
vállalása  

1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére 

1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra 
fejlesztése 

Támogatásban részesülő vállalkozások száma db 239 

Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma db 6 

A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma db 234 

A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe ha 40,14 

A rehabilitált talaj összkiterjedése ha 14,73 

1.2. Társadalmi és környezeti 
szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés 

A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő 
támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése 

látogatás/
év 

32.627 

1.3. A gazdaságfejlesztést és a 
munkaerő mobilitás ösztönzését 

szolgáló közlekedésfejlesztés 
A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza km 10 

1.4. A foglalkoztatás segítése és az 
életminőség javítása családbarát, 

munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztésével 

Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma db 365 

Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító 
férőhelyek száma 

db 322 

Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító 
férőhelyek száma 

db 58 

Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma db 431 



Győr-Moson-Sopron megyei 
Indikátorvállalás TOP 2-3. prioritás 

TOP 
prioritás/intézkedés 

Kimeneti indikátor neve 
Mérték-
egysége 

A megye választott intézkedésenkénti 
forráskeretei alapján számított 

indikátorértékei 

A megye 
indikátor-
vállalása  

2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés 

2.1. Gazdaságélénkítő és 
népességmegtartó településfejlesztés 

Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek m2 40.784 

Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága személy 36.252 

Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza m 16.314 

A rehabilitált talaj összkiterjedése ha 0,56 

Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek m2 4.912 

Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága m2 42.918 

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

3.1. Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés 

Kialakított kerékpárosbarát települések vagy településrészek száma db 1 

Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított települések száma db 2 

Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma db 1 

Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza km 20 

3.2. Önkormányzatok 
energiahatékonyságának és a megújuló 

energia-felhasználás arányának 
növelése 

A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése kWh/év 736.118 

A megújulóenergia-termelés további kapacitása MW 9,64 

Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése tonna CO2 

egyenérték 
110.02 

Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés PJ/év 0,02 

A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség PJ/év 0,09 



Győr-Moson-Sopron megyei 
Indikátorvállalás TOP 4-5. prioritás 
TOP 

prioritás/intézkedés 
Kimeneti indikátor neve 

Mérték-
egysége 

A megye választott 
intézkedésenkénti forráskeretei 

alapján számított indikátorértékei 

A megye 
indikátor-
vállalása  

4. A helyi közösségi szolgáltatások  fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése 

4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális 
fejlesztése 

Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság fő 10.817 

Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: 
háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó 

ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma 
db 27 

Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma db 18 

A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma db 7 

4.2. A szociális alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 

 
4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja 

Helyreállított lakóegységek városi területeken lakóegység 34 

Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek m2 263 

Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek m2 4.064 

Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága fő 45.725 

Szociális célú városrehabilitációval érintett akcióterületen élő lakosság száma fő 7.806 

5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés  és társadalmi együttműködés 

5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és 
helyi foglalkoztatási együttműködések 

(paktumok) 

A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban 
résztvevők száma 

fő 1.254 

5.2. A társadalmi együttműködés erősítését 
szolgáló helyi szintű komplex programok  

 
5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása 

Szociális városrehabilitációs programmal elért hátrányos helyzetű lakosság 
száma 

fő 3.122 

A helyi társadalmi akciókba bevonás érdekében elért hátrányos helyzetű 
személyek száma   

fő 3.888 



Szerepe: a kiválasztás átláthatóvá tétele 
Alkalmazása: alapelvek meghatározása, amelyek a felhívásban értékelési 
szempontok formájában kerülnek alábontásra 

 Sorszám Az IH által meghatározott, kötelező  
Területi Kiválasztási Rendszer kritériumok: 

I. 1. Illeszkedés az OP céljaihoz 

I.2. Szakmai indokoltság, igény és kihasználtság 

I.3. Indíthatóság / előkészítettség 

I.4. Kockázatok 

I.5. Projekt komplexitása 

I.6. Hatás 

I.7. Fenntarthatóság 

Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer I. 



Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer II. 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat az 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat alapján 

meghatározott ITP forráskeretének felhasználásához az alábbi 4 saját kiválasztási kritériumot kíván 

figyelembe venni és elfogadásra előterjeszteni a Monitoring Bizottság felé: 

Sorszám Kritérium megnevezése Tartalmi magyarázat 

II.1. 

Illeszkedés am egyei területfejlesztési 

programhoz és a vonatkozó 

indikátoraihoz 

A kiválasztás kritériuma, a megye területfejlesztési 

programjához és az adott témában megjelenített indikátorokhoz 

való hozzájárulás. 

II.2. 
Hozzájárulás a belső területi 

kiegyenlítődéshez  

A kritérium bevezetése az adott földrajzi területen belüli 

bárminemű egyensúlytalanságot hivatott kiküszöbölni. 

II.3. Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez 
A kritérium alapján a beavatkozások gazdasági növekedéshez 

történő hozzájárulása kerül mérlegelésre. 

II.4. 
Hozzájárulás a kistelepülések 

életminőségének javításához  

A kritérium bevezetése a megye leszakadó vidéki területein élők 

életminőségének javítását támogatja. 



A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint a Kormány az alábbi ITP 
tartami elemeket hagyja jóvá:  

 
• a) az elfogadott ITP megnevezését, 
• b) az ITP-t végrehajtó területi szereplő megnevezését, 
• c) az ITP teljes 7 éves forráskeretét, 
• d) az ITP-ben megtett indikátorvállalásokat, 
• e) az intézkedés, valamint tematikus célkitűzés szerinti 

forrásallokációt. 
 

A kormány ebben a fázisban nem dönt konkrét projektek 
támogathatóságáról! 

 

AZ INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM  
FELÜLVIZSGÁLATA  



A területi szereplők TOP forráskeret felhasználásának elfogadott  és ismertetett 
kiválasztási elveken kell alapulnia. A forrásfelhasználás során több olyan elvnek is 
érvényesülnie kell, ami biztosítja a megfelelő átláthatóságot, multiplikátorhatást, és 
nem utolsó sorban a beavatkozások integráltságát.  
 

A dokumentum készítéséhez kapcsolódó határidők: 

 
ITP tervezés és jóváhagyás ütemezése 

Az ITP forrásallokációja és indikátorvállalásai  2015. március 2. 

A területi szereplő által javasolt kiválasztási kritériumok  2015. március 9. 

Az ITP-k első körös benyújtása az Irányító Hatósághoz 
minőségbiztosításra 

2015. április első hete 

Az ITP-k IH általi minőségbiztosítása 
folyamatosan, 2015. 

április végéig 

Az ITP-k benyújtása NFK általi elfogadásra 2015. május 11.  

NFK általi elfogadás 2015. június 



Az ITP ütemezése: 

• Az ITP tervezés és végrehajtás időkerete: 2014-2020 

 (n+3 szabály alkalmazásával: a befejezés 2023) 

• A végrehajtás indítása: 2015. második negyedévénél hamarabb nem 
várható → ITP elfogadásához idő szükséges (ITP-k felülvizsgálata, 
minőségbiztosítása, NFK jóváhagyás) 

• ITP-ben rögzítésre kerül, hogy a területi szereplő évente milyen összeget 
kíván felhasználni intézkedésenként (kötelezettségvállalás) 

• A tárgyévre vonatkozó végrehajtást az éves fejlesztési keretben rögzíteni 
kell → az ITP adatot szolgáltat hozzá 

ITP végrehajtás feladatai 



OPERATÍV PROGRAMOK – MENETREND 
  

A szaktárca-koncepciók IH általi megkérése  
az OP-k tématerületei vonatkozásában 

2014. december 

A koncepciók egyeztetése és pontosítása a szaktárcákkal 2015. február 

A felhívások előkészítése az Irányító Hatóság által  2015. március 

A felhívások egyeztetése a területi szereplőkkel 2015. április – május 

Az első felhívások megjelentetése 2015. június 

Az első kötelezettségvállalások megtétele 
várhatóan 2015. 

szeptember 



AZ ITP VÉGREHAJTÁSA  

Jogszabály által meghatározott 
feladatok: 
 összeállítja az integrált területi programot 

és kezdeményezheti annak módosítását, 

 véleményezi az irányító hatóság által 
megküldött felhívást, 

 adatot szolgáltat az irányító hatóság 
részére a többéves nemzeti keret és az éves 
fejlesztési keret összeállításához, 

 végrehajtja az integrált területi programot 

Végrehajtói feladatkör: 
 közreműködés a felhívások elkészítésében, 

 részvétel az értékelés és a döntési javaslat 
elkészítésének folyamatában, 

 a végrehajtás nyomon követése, 

 a forrásfelhasználás nyomon követése 

A területi szereplő feladatai 



 
Projektgazdák aktuális feladatai  

 
 

Felkészülés a FELHÍVÁSOK kiírására 

• a 2014-20-as időszakban megvalósítani tervezett 
fejlesztési elképzelések pontosítása  

• a TOP támogatható tevékenységeihez illeszkedő 
projektötletek „fejlesztése” 

• támogatási kérelmek összeállítása, benyújtása  

 

(tervek, engedélyek, költségvetés, saját forrás, stb.) 

 



Köszönjük 

megtisztelő 

figyelmüket! 

 

 


