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A közép-magyarországi régió és 
a VEKOP speciális helyzete

A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete:
Párhuzamosan  kell foglalkozni az ország legfejlettebb területének kihívásaival és megoldást 
találni egy, a kevésbé fejlett régiók problémáival szembenéző terület nehézségeire
Egyetlen „fejlettebb” régióként nemcsak területi szempontok jelennek meg, hanem az egyes 
ágazatok fejlesztési szükségleteit is kezelni kell

Változások a 2007-2013-as időszakhoz képest:
Csökkenő források: 2007-2013 között kb. 490 Mrd Ft, 2014-2020 között várhatóan csak kb. 
260 Mrd Ft
Szigorúbb forrásallokációs determinációk:

• 1-4. célkitűzésekre az ERFA források min. 80%-át, ezen belül a 4. célkitűzésre min. az ERFA 
források 20%-át

• 8-11. célkitűzésekre az ESZA források min. 80%-át, ezen belül a 9. célkitűzésre az ESZA források 
min. 20%-át

• 8-10. célkitűzésekre: a Strukturális Alapok (ERFA, ESZA) forrásainak min. 45-50%-át
 Alacsonyabb társfinanszírozási arány (85% helyett 50%)
 Termelő beruházásokra vonatkozó kedvezőtlenebb előírások: RAG tervezete értelmében 

a KMR területén nagyvállalatok beruházásai nem támogathatók, a KKV-k max. 10-20% támogatás 
intenzitásban részesülhetnek

Kompenzációs lehetőségek:
Rugalmassági szabály (a KMR területét érintő országos jelentőségű fejlesztések az ágazati OP-k 
forrásai terhére)
Régiókategóriák közötti 3%-os átcsoportosítás (költségvetési terhelése miatt jelenleg nem 
kerül alkalmazásra)
RAG alapján kijelölhetőek azon területek, ahol magasabb KKV támogatási arányt 
lehet elérni (a szomszédos régiók fejlettségétől, támogatási intenzitásától függően).



A VEKOP által lefedett területek

1. A regionális gazdasági teljesítmény fenntartható módon 
történő növelése (tudás-gazdaság, kreativitás, 
innováció)

• Vállalkozói környezet és kultúra fejlesztése.
• Kiemelt célcsoportokba tartozó vállalkozások növekedési potenciáljának 

javítása.
• Vállalkozások foglalkoztatásának ösztönzése.
• Innovatív, kreatív és minőségi szolgáltatás-, vonzerő- és termékfejlesztés, 

valamint a turisztikai intézményrendszer megerősítése.
• A tudásfelhasználás segítése.
• A tudásáramlás erősítése.
• A tudásbázisok megerősítése.
• Vállalkozások külső finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása.
 



A VEKOP által lefedett területek

2.   A közösségi infrastruktúra fejlesztése

•A Közép-magyarországi régió településeinek társadalmi-gazdasági és 
infrastrukturális megújulása.
•A térségi erőforrások jobb kihasználása a helyi gazdaság és közösségek 
dinamizálása révén.
•A települési környezet fejlesztése.
•A foglalkoztatás növelése a közszolgáltatások családbarát fejlesztésével.
•Önkormányzati közszolgáltatást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése.
•Önkormányzati tulajdonú lakóépületek energiahatékonysági célú fejlesztései.
•Környezetbarát közlekedésfejlesztés a régió versenyképességének javítása 
érdekében.
•Oktatási - nevelési szolgáltatások fejlesztése az intézményi háttér 
korszerűsítésével.
 



A VEKOP által lefedett területek

3.   A foglalkoztathatóságot segítő társadalmi környezet 
fejlesztése

•A munkanélküliek és inaktívak munkába állásának ösztönzése és 
támogatása.
•A fiatalok tartós munkaerő-piaci integrációjának segítése.
•Az egész életen át tartó tanulás ösztönzése.
•A vállalatok alkalmazkodóképességének javítása.
•Szociális intézményi háló fejlesztése.
•A befogadó társadalom erősítése.
•Humán segítő szervezetek fejlesztése, képzésük támogatása.
•A gazdaság igényeihez igazodó oktatási és képzési rendszer 
támogatása, a közoktatás, köznevelés fejlesztése.
 



1. Vállalkozások versenyképességének javítása, a 
foglalkoztatás ösztönzése és a tudásgazdaság 

fejlesztése

Az operatív program 
tervezett prioritástengelyei

• 1. intézkedés: Támogató üzleti környezet fejlesztése
• 2. intézkedés: Kiemelt vállalkozói célcsoportok differenciált 

gazdaságfejlesztése
• 3. intézkedés: Vállalkozások foglalkoztatás orientált fejlesztései
• 4. intézkedés: Természeti és kulturális örökségi vonzerők, 

termékek, valamint az egészséggazdaság-hoz és a kreatív 
gazdasághoz kapcsolódó szolgáltatások fenntartható, innovatív 
fejlesztése 

• 5. intézkedés: Vállalati K+F+I tevékenység támogatása
• 6. intézkedés: Stratégiai K+F+I együttműködések és 

kezdeményezések
• 7. intézkedés: Kutatóintézeti és nemzetközi kiválóság: 

Kutatóintézeti kiválósági központok



2. Pénzügyi eszközök és szolgáltatások 
fejlesztése

Az operatív program 
tervezett prioritástengelyei

• 1. intézkedés: Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének 
javítása

• 2. intézkedés: Támogatásközvetítésben részt vevő pénzügyi 
közvetítők fejlesztése

• 3. intézkedés: Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének 
javítása K+F+I projekteknél

• 4. intézkedés: Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének 
javítása energetikai projekteknél

• 5. intézkedés: Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének 
javítása az IKT érintettségű projekteknél



3. KMR településeinek társadalmi-gazdasági és 
infrastrukturális fejlesztése

Az operatív program 
tervezett prioritástengelyei

• 1. intézkedés: Integrált településfejlesztési 
akciók a Közép-magyarországi régióban

• 2. intézkedés: Szociális városrehabilitáció
• 3. intézkedés: „Elsőként lakhatás” program
• 4. intézkedés: Közösségi bérházprogram 

kialakítása



4. Térségi integrált közösségvezérelt fejlesztési 
programok – CLLD

Az operatív program 
tervezett prioritástengelyei

• 1. intézkedés: Közösségvezérelt helyi gazdasági és civil 
fejlesztések, programok, rendezvények, akciók

• 2. intézkedés: Helyi integrált településfejlesztés és 
környezeti minőség javítása - vonzerő, közösségi 
közlekedés és kisváros-térségi és települési- és 
kerékpárutak fejlesztése, közösségi terek és a 
szabadidő-gazdaság helyi fejlesztése:

• 3. intézkedés: Munkába állást és a családokat segítő 
szociális intézmény- és hálózatfejlesztés



5. Közszolgáltatások infrastrukturális hátterének 
energia-hatékonysági célú fejlesztései illetve a 

szolgáltatások minőségének javítása

Az operatív program 
tervezett prioritástengelyei

• 1. intézkedés: Gyermekek napközbeni ellátását nyújtó 
intézmények (bölcsődék, családi napközik) infrastrukturális hátterének 
energiahatékonysági célú fejlesztései illetve a szolgáltatások minőségének 
javítása

• 2. intézkedés: Szociális szolgáltatást nyújtó intézmények infrastrukturális 
fejlesztése

• 3. intézkedés: Egészségügyi ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális 
fejlesztése  

• 4. Intézkedés: Helyi önkormányzat kötelező feladatait ellátó 
intézményrendszer infrastrukturális fejlesztései

• 5. intézkedés: Energia és környezeti hatékonysági beruházások és 
megújuló energia alkalmazásának elősegítése

• 6. Intézkedés: Közlekedési infrastruktúra energiahatékonysági célú 
fejlesztései

• 7 intézkedés:  Az alap- és középfokú oktatást nyújtó intézmények 
valamint az óvodai ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése



6. Társadalmi Befogadást Szolgáló Programok

Az operatív program 
tervezett prioritástengelyei

• 1. intézkedés: Szociális intézményi háló tartalom- és 
kompetenciafejlesztése

• 2. intézkedés: Kiemelt társadalmi befogadás és 
szociális foglalkoztatási programok

• 3. intézkedés: Egészségügyi ellátórendszer 
szolgáltatás- és kompetenciafejlesztése

• 4. intézkedés: Oktatási és köznevelési 
tartalomfejlesztési programok



7. Foglalkoztathatóságot Szolgáló Programok

Az operatív program 
tervezett prioritástengelyei

• 1. intézkedés: A munkaerő-piaci belépés segítése

• 2. intézkedés: Fiatalok munkaerő-piaci integrációja

• 3. intézkedés: Egész életen át tartó tanulás 
ösztönzése a szak- és felnőttképzés fejlesztésével

• 4. intézkedés: A munkaerő-piaci rugalmasság és 
alkalmazkodóképesség fejlesztése



Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Levelezési cím: 1051 Budapest, József nádor tér 2–4.
Cím: 1054 Budapest, Kálmán Imre utca 2. 
E-mail: sandor.buzas@nth.gov.hu

www.nth.gov.hu
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