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Előzmények
Az Integrált Területi Program (ITP) készítésének előzményei és körülményei
A tervezést megalapozó / befolyásoló / meghatározó fontosabb jogszabályok és dokumentumok:
1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről
1/2014. (I. 3.) OGY határozat a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és
Területfejlesztési Koncepcióról
218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program
és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk,
egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól
1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési
források felhasználásának tervezésével és intézményrendszerének kialakításával
összefüggő aktuális feladatokról
1121/2013. (III. 11.) Korm. határozat a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési
források felhasználásának előfeltételeiként meghatározott ex-ante kondicionalitások
teljesítésével összefüggő feladatokról
1143/2013. (III. 21.) Korm. határozat a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési
források felhasználására vonatkozó programok indikatív prioritásairól
1545/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat az európai uniós programok lebonyolítását
támogató intézményrendszer felállításának módjáról
Iránymutatás a megyei szintű tervezési folyamat keretében elkészítendő
tervdokumentumok kidolgozásához (NTH, 2013. szeptember)
1814/2013. (XI. 14.) Korm. határozat a 2014–2020-as európai uniós programok
lebonyolítását támogató intézményrendszer felállításának szervezeti kereteiről és az
európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó egyes feladat és
hatáskörökről, és az e-közigazgatás fejlesztésének jövőbeni irányairól
1831/2013. (XI. 14.) Korm. határozata a 2014–2020 közötti időszakban a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, az operatív
programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok
önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról, valamint a 2014–2020
közötti források területi koordinációjának kereteiről szóló 1115/2013. (III. 8.) Korm.
határozat módosításáról.
2018/2013. (XII. 29.) Korm. határozat a gazdaságfejlesztési célokat szolgáló operatív
programok esetében az integrált területi beruházás eszköz alkalmazásának módjáról,
valamint az eszköz használatához szükséges feltételekről
1058/2014. (II. 11.) Korm. határozat a „Társadalmi és gazdasági felzárkózás által vezérelt
térségi integrált program” megtervezéséhez kapcsolódó feladatokról
1085/2014. (II. 28.) Korm. határozat a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatokkal
kapcsolatos egyes koncepcionális kérdésekről
1298/2014. (V. 5.) Korm. határozat a 2014-2020 közötti időszakban a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, az operatív
programhoz tartozó megyék, megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok
önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról
A határozat 1. és 3. melléklete alapján a Győr-Moson-Sopron megyei 2014-20-as
fejlesztésekhez a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból várhatóan az alábbi
keretek állnak majd rendelkezésre:
- a megyei önkormányzat tervezési jogkörében készülő
megyei szintű fejlesztési programok 16.827,2 millió Ft
- a megye várostérségeit érintő fejlesztések 15.666,8 millió Ft
(már nem hatályos – felülírta a 1702/2014. (XII. 3.) Korm. határozat!)
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 4.0 változata (2014. március 4), majd 5.0
változata (2014. április 9.)
Útmutató a megyei integrált területi programok kidolgozásához és megvalósításához indikatív munkaanyag (NGM, 2014. július 31.)
A 2014-20-as ágazati operatív programok egyeztetési anyagai
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1702/2014. (XII. 3.) Korm. határozat a 2014-2020 közötti időszakban a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, az operatív
programhoz tartozó megyék, megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok
önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról
A 1298/2014. (V. 5.) Korm. határozatot felülíró új kormányhatározat 2. melléklete alapján
a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat tervezési jogkörében készülő megyei szintű
fejlesztési program indikatív forrása a 2014-20-as fejlesztésekhez a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Programból 23,35 milliárd Ft lesz:
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 6.0 változatai (2014. november 7, majd
2014. december 15),
Az NGM által szervezett három területi tervezési szakmai konferencia (az utolsó 2015.
január 27-28-én volt)
Útmutató a megyei integrált területi programok kidolgozásához és megvalósításához 2.0
verziói (Nemzetgazdasági Minisztérium, 2015. január 30., majd 2015. február 2.)
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program elfogadott változat (2015. február 12.)

A Győr-Moson-Sopron Megyei ITP-t megalapozó megyei előzmény-dokumentumok:
1. Helyzetfeltárás (a kidolgozás alatt álló megyei területfejlesztési koncepcióhoz)
/a megyei közgyűlés 2012. november 23-án elfogadta: 79/2012 (XI. 23.) KH/
2. Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Koncepció
/a megyei közgyűlés 2014. február 14-én elfogadta: 2/2014. (II. 14.) KH/
3. Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési (stratégiai és operatív) Program
/a megyei közgyűlés 2014. szeptember 26-án elfogadta: 60/2014 (XI. 26.) KH/
4. Győr-Moson-Sopron Megyei Integrált Területi Program – első olvasat
/a megyei közgyűlés 2014. szeptember 26-án tárgyalta/
5. Győr-Moson-Sopron Megyei Integrált Területi Program – 2.0 számú verzió
/a megyei közgyűlés 2014. december 13-án tárgyalta/
A megyei tervezési dokumentumok a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal
koordinációjával és közreműködésével készültek el, bevonva a munkába a megye területfejlesztési
szempontból meghatározó partnerszervezeteit.
- Széchenyi István Egyetem
- Nyugat-magyarországi Egyetem
- Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Európa Intézete
- BFH Európa Projektfejlesztő és Tanácsadó Kft.
- Pannon Novum Nonprofit Kft.
- MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete
Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály
A Megyei Önkormányzati Hivatal – a potenciális projektgazdáktól nyert információk alapján, a
tervezőkkel, valamint a területi és ágazati munkacsoportokkal történő egyeztetések
figyelembevételével – állította össze az ITP előzmény dokumentumait. A megyei ITP pedig az
előzmény dokumentumok, a központi sablonok és útmutatók, valamint a fent említett jogszabályi
háttér figyelembevételével került kidolgozásra.
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Bevezető
Az ITP alapadatai:
a) az ITP megnevezése: Győr-Moson-Sopron megye Integrált Területi Programja
b) az ITP-t végrehajtó területi szereplő megnevezése Győr-Moson-Sopron Megyei
Önkormányzat
c) az ITP teljes 7 éves forráskerete: 23,35 milliárd Ft
A térségi (városi) gazdaságfejlesztést és a foglalkoztatás erősítését célzó Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) lehetőséget biztosít a területi szereplők
igényei és szükségletei alapján meghatározott fejlesztések megvalósítására. Az egyes területi szereplők
[megyei jogú városok (MJV) és megyék] számára a 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat alapján
rendelkezésre álló TOP forráskeret felhasználását a megyék területfejlesztési koncepciói és
programjai, valamint a megyei jogú városok integrált településfejlesztési stratégiái alapozzák meg.
Ezen programok, illetve területi stratégiák fókusza ugyanakkor messze meghaladja a TOP forrásokból
megvalósítható célok és beavatkozások körét. A forrásfelhasználás hatékonnyá tétele érdekében
szükségessé vált tehát egy olyan – szintén integrált, stratégiai gondolkodásra alapozott – dokumentum
elkészítése, amely a helyi igényekkel összhangban a rendelkezésre álló TOP forráskeretek
felhasználásának szerkezetét, elvárt eredményeit és ütemezését támasztja alá a 2014-2020-as
költségvetési időszakra vonatkozóan. Ez a dokumentum az Integrált Területi Program
(továbbiakban: ITP).
Az ITP dokumentum a célok megjelölését, ill. a TOP forráskeret felosztását megelőzően tartalmazza a
TOP esetében alkalmazandó Területi Kiválasztási Eljárásrend (továbbiakban TKR) eszközeként
értelmezhető Területi Kiválasztási Kritérium Rendszert, amely megalapozza és így lehetővé teszi a
megvalósításra szánt beavatkozások (fejlesztési elképzelések) kiválasztását. A területi kiválasztási
rendszerről és az azt magában foglaló ITP-ről „A 2014-2020 programozási időszakban az egyes
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről” szóló
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet rendelkezik.
A megyék számára az ITP jelentősége, hogy a 2014-ben elkészült területfejlesztési programjuk alapján
lehetőségük van meghatározni TOP forráskeretük felhasználását, együttműködésben az RFP Irányító
Hatósággal (továbbiakban: IH).
A TOP hét prioritástengelye közül az első öt prioritástengely forrásainak felhasználására
egyedül a megyéknek van lehetősége. A 6. prioritás a fenntartható városfejlesztés jegyében a megyei
jogú városokat segíti, míg a 7. prioritás a CLLD források felhasználásáról egy speciális eszköz által
gondoskodik.
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Az ITP illeszkedése a megyéket érintő tervezési rendszerbe

1. ábra Az egyes területi szereplők tervezési kötelezettségei a 2014-2020 időszakra vonatkozóan

A megyében az elmúlt három évben lezajlott tervezési folyamat eredményei:
1. megyei helyzetfeltáró dokumentum (2012-ben elkészült),
2. megyei területfejlesztési koncepció (2014. április végéig elkészült),
3. megyei területfejlesztési program (2014. július 31-ig elkészült),
majd e három dokumentumra alapozva történt a tárgyi tervezés,
4. a 2014-2020 időszak forrásfelhasználását segítő megyei Integrált Területi Program
kidolgozása (a megye – 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozatban meghatározott – TOP
forráskeretére).
Az uniós tervezés szempontjából a koncepciók és programok fontos funkciója, hogy sajátos területi
igényeket, területi szempontokat rögzítenek és biztosítják a kapcsolatot az országos szintű átfogó és
ágazati tervekkel, miközben figyelemmel vannak az uniós célokra és a Strukturális Alapok
forrásfelhasználásának kereteire. A megyei programok alapvető fontosságúak az egyes megyei
várostérségek, járások és járásközpontok tervezéséhez is. A 2015-ös tervezési tevékenységek között a
legfontosabb, hogy a megyei programoknak és magának a megyei ITP-knek is jelentős befolyásoló
szerepük lesz a járásközpontok ITS készítése során.
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A megyék ITP forráskerete a 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat szerint:

Területi szereplő

Ssz.

Részesedés a TOP
megyei keretből

1.

Bács-Kiskun

7,92%

2.

Baranya

4,76%

3.

Békés

7,25%

4.

Borsod-Abaúj-Zemplén

5.

Csongrád

3,65%

6.

Fejér

4,02%

7.

Győr-Moson-Sopron

2,92%

8.

Hajdú-Bihar

6,21%

9.

Heves

5,22%

10.

Jász-Nagykun-Szolnok

6,73%

11.

Komárom-Esztergom

3,25%

12.

Nógrád

5,15%

13.

Somogy

5,44%

14.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

15.

Tolna

3,45%

16.

Vas

2,65%

17.

Veszprém

5,66%

18.

Zala

2,89%

Összesen

Európai Uniós támogatás
hazai társfinanszírozással
(Mrd Ft)

11,65%

11,18%

100,00%

63,23
38,02
57,94
93,05
29,19
32,1
23,35
49,62
41,69
53,78
25,94
41,13
43,45
89,28
27,55
21,14
45,17
23,05
798,68

1. táblázat 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat melléklete

A megyei TOP forráskeret felhasználásával kapcsolatos központi elvárások:
- a keret felhasználásának elfogadott kiválasztási elveken kell alapulnia;
- a forrásfelhasználás során több olyan elvnek is érvényesülnie kell, ami biztosítja a
megfelelő átláthatóságot, multiplikátorhatást és a beavatkozások integráltságát.
Mindezek teljesüléséhez lényeges a forrás ismeretében történő továbbtervezés, amely munka egyik
fontos állomása és első eredménye a tárgyi dokumentum, a megyei ITP.
A megyei területfejlesztési koncepció és program készítése során megismert több száz projektjavaslat
forrásigénye sokszorosan meghaladja a TOP megyei forráskeretét. Ezen fejlesztési elképzelések
számos olyan beavatkozási szükségletet határoztak meg, amelyek finanszírozása a Strukturális
Alapokból, saját erőből vagy privát befektetők forrásaiból valósulhat majd meg a jövőben.
Az ITP feladata, hogy meghatározza a megye számára kormányhatározatban lefektetett TOP
forráskeret felhasználásának rendszerét és biztosítsa, hogy a megye a helyi szükségletekre válaszolva,
integrált módon, a lehető legtöbb területi szereplőt bevonva járuljon hozzá a TOP célértékek
megvalósulásához.
Az NGM által 2015. február 2-án kiadott ITP útmutatóban rögzített tartalom összhangban van a
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott tartalmi elemekkel, amelyek a Nemzeti
Fejlesztési Kormánybizottság döntésének alapját képezik. Az NFK határozatban dönt az egyes ITPkről.
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint a Kormány az alábbi ITP tartami elemeket hagyja
jóvá:
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- az elfogadott ITP megnevezését,
- az ITP-t végrehajtó területi szereplő megnevezését,
- az ITP teljes 7 éves forráskeretét,
- az ITP-ben megtett indikátorvállalásokat,
- az intézkedés, valamint tematikus célkitűzés szerinti forrásallokációt.
Az útmutató alapján elkészített ITP az elvárt tartalmi elemek mellett számos kiegészítő háttérinformációval is szolgál, amelyek alátámasztják a megye igényeire alapozott belső forrásallokációt és
az indikátorvállalásokat.
Fontos tudni, hogy az ITP jellemzően nem projektorientált, hanem intézkedésenkénti
forráskeretekkel dolgozik. Ez azt jelenti, hogy a területi szereplőknek nem szükséges minden
tervezett beavatkozást ismerniük az ITP készítésekor, elegendő az egyes forrás-felhasználási módok
és a kapcsolódó forráskeretek meghatározása az ITP-ben.
Az ITP tehát forráskeretekkel dolgozik és a forráselosztás több pontján is a területi szereplő dönti el
- a megyei területfejlesztési program hangsúlyaitól függően
- a TOP forráskeret felhasználásnak belső arányait.
1. Az első lépés a megyéket érintő első öt TOP prioritástengelyen belüli, intézkedések közötti
forrásmegosztás.
2. A második lépésben az előzőekben előálló intézkedésenkénti forráskeretek további felosztása
történik meg. Az ITP minden intézkedésen belül különbséget tesz négy forrásfelhasználási
mód között. Az egyes intézkedésekre eső forráskereteket a forrás-felhasználási módok között
lehet tovább bontani az alábbiak szerint:
a) A megye kiemelt fejlesztési célterületének kerete;
b) A megye kiemelt fejlesztési céljaira fordított keret;
c) Kiemelt kedvezményezetti csoportra vonatkozó keret;
d) Egyéb, megyei szereplők által felhasználható keret.
Az ITP forráskeretének felhasználása támogatási kérelmek alapján történik. A támogatási kérelmek
az első keret esetében az adott megye által preferált fejlesztési célterületen megvalósuló, a második
keret esetében az adott fejlesztési tematikát lefedő, a harmadik esetben az adott kedvezményezetti kör
által benyújtott fejlesztési elképzelésekre vonatkoznak. A negyedik esetben nincs sem tematikus, sem
földrajzi, sem kedvezményezetti kör megkötés az intézkedés adta korlátokon belül.
A megyék esetében a felhívás megyei ITP alapján történő meghirdetése, a támogatási kérelmek
befogadása, értékelése és a döntési javaslat meghozatala az Irányító Hatóság feladata. A döntési
javaslat felterjesztését és a folyamat IH általi megfelelőségi vizsgálatát követően a döntést az IH
vezető hagyja jóvá, ugyanakkor a megyének a döntésben részvételi joga van.

A megye jogkörei az ITP megvalósításában
A megyei önkormányzat feladata elsősorban tervezési feladat, amelyhez számos döntést szükséges
meghoznia a megyei közgyűlésnek.
A megye döntéshozói feladata elsőként a Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer (a Területi
Kiválasztási Eljárásrend eszköze) belső jóváhagyásakor, majd ezt követően, a forráskeretek
felhasználása (felosztása) kapcsán az ITP készítésekor jelentkezik.
Feladatok a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 19 § szerint:
„A területi szereplő feladatai
a) összeállítja az integrált területi programot és kezdeményezheti annak módosítását,
b) véleményezi az irányító hatóság által megküldött felhívást,
c) adatot szolgáltat az irányító hatóság részére a többéves nemzeti keret és az éves fejlesztési
keret összeállításához,
d) végrehajtja az integrált területi programot”
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FELHÍVÁS ELKÉSZÍTÉSE

MEGYE

BEÉRKEZŐ TÁMOGATÁSI
KÉRELMEK BEFOGADÁSA

BEÉRKEZŐ TÁMOGATÁSI
KÉRELMEK ÉRTÉKELÉSE

BEÉRKEZŐ TÁMOGATÁSI
KÉRELMEK BÍRÁLATA, DEB
IRÁNYÍTÓ
HATÓSÁG

DÖNTÉSI JAVASLAT

MEGYE

IH VEZETŐI DÖNTÉS
PROJEKTFEJLESZTÉS
VÉGREHAJTÁS

MEGY
E

2. ábra Az ITP végrehajtása, az Irányító Hatóság és a megye szerepének feltüntetésével

A megyének lehetősége van az IH által késztett felhívásokat véleményezni, és a projektkiválasztás
alapjául szolgáló értékelési szempontrendszert meghatározni, amivel részt vállal a felhívások
előkészítésében. A megye továbbá részt vesz a támogatási kérelmek bírálatában, a DEB döntési
javaslatának elkészítésében. Amennyiben a támogatást elnyert település, vagy egyéb megyei
kedvezményezett kéri – a 272/2014. Korm. rendelet alapján – a projekt TSZ kötést követő
menedzsmentjét (beleértve a projektfejlesztést és a végrehajtást) végezheti maga a megye is.
A megye konkrét feladatai:
 Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer elkészítése,
 az ITP elkészítése,
 az IH által készített felhívások véleményezése és az értékelési szempontrendszer
meghatározása,
 részvétel a döntés előkészítésben (DEB tagság),
 a végrehajtás nyomon követése,
 a forrásfelhasználás nyomon követése (végrehajtás monitorozása).
A TOP megyei fejlesztéseket célzó tartalmi elemei (TOP 1-5. prioritások)
A TOP-ban öt prioritástengelyen belül koncentrálódnak a megyék által felhasználható források. Az öt
prioritástengelyből négy ERFA, míg további egy ESZA forrásokat hasznosít.
Az egyes intézkedések forrásainak felhasználása minden esetben a Területi Kiválasztási
Eljárásrend Kritériumai alapján történik.
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Áttekintő táblázat a TOP 1-5. prioritástengelyek tartalmára vonatkozóan:
TOP prioritástengely intézkedései

Alap

Teljes forrás
indikatív összege
(Mrd Ft)

Intézkedés
prioritáson belüli
%-os aránya

1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére
1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése

ERFA

114,35

38,32%

1.2. Társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés

ERFA

71,33

23,9%

1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerőmobilitás ösztönzését szolgáló
közlekedésfejlesztés

ERFA

51,13

17,13%

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

ERFA

62,64

20,65%

298,45

100%

147,78

100%

147,78

100%

Összesen:
2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés
2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó
településfejlesztés

ERFA

Összesen:

3. Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken
3.1. Fenntartható települési
közlekedésfejlesztés

ERFA

75,27

37,45%

3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energiafelhasználás arányának növelése

ERFA

125,71

62,55%

200,98

100%

Összesen:

4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése
4.1. Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése

ERFA

21,51

34,82%

4.2. A szociális alapszolgáltatások
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

ERFA

17,09

27,67%

4.3. Leromlott városi területek
rehabilitációja

ERFA

23,17

37,51%

61,76

100%

Összesen:
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TOP prioritástengely intézkedései

Alap

Teljes forrás
indikatív összege
(Mrd Ft)

Intézkedés
prioritáson belüli
%-os aránya

5. Megyei és helyi emberi erőforrás-fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés
5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és
helyi foglalkoztatási együttműködések
(paktumok)

ESZA

66,27

73,89%

5.2. A társadalmi együttműködés erősítését
szolgáló helyi szintű komplex programok

ESZA

8,62

9,61%

5.3. Helyi közösségi programok
megvalósítása

ESZA

14,80

16,50%

89,69

100%

Összesen:

2. táblázat Áttekintő táblázat a TOP 1-5. prioritástengelyek tartalmára vonatkozóan

A következő fejezetek bemutatják a megyei önkormányzat által (a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
és az NGM útmutató alapján folytatott tervezői tevékenység eredményeként) kidolgozott
dokumentumokat:




Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer
Győr-Moson-Sopron Megyei Integrált Területi Program (ITP)
az ITP készítését segítő és alátámasztó Excel formátumú fájl.

A területi tervezés szakmai egyeztetései:
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat figyelemmel a területfejlesztési törvényben előírt
kötelező feladataira, valamint a NGM-től kapott útmutatóban rögzített elvárásokra kiterjedt
egyeztetéseket folytatott a megyei szereplőkkel.
Megyénk esetében vizsgálandó az országban betöltött határ menti szerepe és a szomszédos megyékkel
való kapcsolata. A megye fejlesztése sem tervezhető megyei jogú városai, továbbá az országos,
valamint a határon átnyúló rendszerek megyénket érintő fejlesztési céljai ismeretének hiányában.
Mindezekre figyelemmel a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat szomszédjaival
- a 3 magyarországi megyével (Komárom-Esztergom, Veszprém, Vas),
- a 3 szlovákiai megyével (Pozsony, Nagyszombat, Nyitra) és
- az ausztriai Burgenland tartománnyal
folyamatosan egyeztetett a területi tervezés során.
A megyei önkormányzat „Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) és Integrált
Területi Program (ITP)” címmel több tájékoztató fórumot tartott a járási körzetek részére a
polgármesterek, valamint a települések meghatározó gazdasági és civil szereplői számára, melyeken a
térség országgyűlési képviselői is részt vettek. A fórumokon tájékoztatták a hivatal munkatársai
partereiket az Európai Unió által elfogadott végleges operatív programok tartalmáról (prioritások,
intézkedések) és a formálódó megyei ITP-ről.
A szakmai (tematikus) és területi (járási) fórumok, valamint az írásban érkezett észrevételek alapján a
hivatal munkatársai elkészítették a Győr-Moson-Sopron megyei Integrált Területi Program című
dokumentumot, amely tartalmazta a forrásallokációra és indikátorvállalásra, valamint a kiválasztási
kritériumrendszerre vonatkozó javaslatokat. Az ITP ezen munkaváltozatát a Nyugat-dunántúli
Regionális Fejlesztési Ügynökségnek (NYDRFÜ) is megküldtük véleményezésre.
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Az egyeztetések eredményeként a területi szereplő valamennyi potenciális pályázó számára nyílttá
teszi a versenyt, egyedül TOP 1.2 (turisztikai) intézkedés forráskeretéből történt 35 %-os elkülönítés
az egyházak számára.
A közgyűlés elnöke és a hivatal munkatársai több alkalommal személyesen is konzultáltak az NGM
Regionális Fejlesztési Programok Stratégiai, Tervezési és Értékelési Főosztályával, illetve a regionális
fejlesztési programokért felelős helyettes államtitkárral. Az NGM szakmai vezetése országosan kezeli
az intézkedési szintű forrásallokációs és indikátorvállalást, de az egyeztetések nem vezettek minden
megye számára elfogadható eredményre. Mindezekre tekintettel Győr-Moson-Sopron megye az
eredeti, a kormányhatározat alapján arányosítással allokált forrásleosztást fogadja el.
A szakmai anyagot – a megfelelő társadalmi egyeztetés érdekében – a Megyei Tervezéskoordinációs
Testület, illetve a megyei közgyűlés testületei is megtárgyalták. A testületek, a Nyugat-dunántúli
Regionális Fejlesztési Ügynökség, a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága, valamint a
Nemzetgazdasági Minisztérium Területfejlesztési Tervezési Főosztály észrevételeinek figyelembe
vételével készült el a Győr-Moson-Sopron Megyei Integrált Területi Program.
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Győr-Moson-Sopron Megyei Integrált Területi Program
Az Integrált Területi Program (ITP)
- egy szöveges dokumentum (Word formátumú dokumentum),
- amelyhez Excel formátumú fájlban alátámasztó, összefoglaló táblázatok tartoznak.
A szorosan összefüggő Word és Excel formátumú dokumentumok jóváhagyásra benyújtandók az
Irányító Hatóság részére.
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság (NFK)
határozatban dönt az egyes ITP-kről, amely határozat tartalmazza:
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.
Az NFK döntése a felsorolt tartalmi elemeken alapul, ugyanakkor az ITP alább meghatározott
tartalmi elvárásainak teljesítése feltétele az ITP teljességének, és a döntési szempontok
alátámasztásaként szolgál.
Az ITP tartalmi struktúrája megegyezik az Útmutató 2. fő fejezetének struktúrájával.
- Az egyes alfejezetek cím szerint is beazonosíthatóak.
- Az útmutató egyes alfejezeteinek végén található szövegdoboz specifikumokat tartalmaz az
ITP tartalmára vonatkozóan (amit az alábbi összefoglaló is megismétel).
Alapadatok:
a) az ITP megnevezése:
Győr-Moson-Sopron Megyei Integrált Területi Program
b) az ITP-t végrehajtó területi szereplő megnevezése:
Győr- Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
c) az ITP teljes 7 éves forráskerete: 23,35 milliárd Ft
Fontos tudni, hogy (útmutatóban rögzített központi elvárásoknak megfelelően)
- az ITP elkészítésének előfeltétele volt az Útmutató 1. sz. mellékletét képező Excel
formátumú fájl adatokkal történő feltöltése,
- az ITP Monitoring Bizottság által elfogadott TKKR kritériumokkal és a feltöltött Excel
fájllal együtt értelmezhető.

1. A megye által alkalmazott Területi Kiválasztási Kritériumok
(a megyei Integrált Területi Program kidolgozását megalapozó dokumentum)

1.1.

A Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer (TKKR) szükségessége és kapcsolata
az Integrált Területi Programmal

A hazai jogszabályalkotás a kiválasztási kritériumrendszer szükségességét „A 2014-2020
programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről” szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet írja elő:
54. § (4) Területi kiválasztási eljárásrendben kell dönteni a főváros, a megye és a megyei jogú
város integrált területi programja keretében támogatandó projektek támogatási kérelmeiről a
területi programok esetén, ahol a program a területi kiválasztási eljárásrend alkalmazását írja
elő.
57. § (1) A területi szereplők a monitoring bizottság által jóváhagyott kiválasztási
szempontrendszer alapján elkészítik az Integrált Területi Programokat (a továbbiakban: ITP) és
benyújtják a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter részére.
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Ebből adódóan a megyei önkormányzat aktuális feladata a Területi Kiválasztási Kritérium
Rendszer (TKKR) megalkotása a Nemzetgazdasági Minisztérium 2015. február 2-án kiadott
ITP útmutatója alapján. A megyei TKKR első olvasata 2015. március 5-én benyújtásra került az
Irányító Hatóság részére. A TKKR Monitoring Bizottság általi jóváhagyása az ITP
elkészítésének kötelező, megelőző lépése.
A TKKR olyan kritériumokat tartalmaz, amelyek keretét képezik és elvi megalapozását adják a
későbbiekben a projektkiválasztásnak. Fontos, hogy a kiválasztási kritériumok nem egyenlők az
értékelési szempontokkal, viszont az értékelési szempontok a kiválasztási kritériumokból kerülnek
levezésre.

Területi Kiválasztási
Rendszer

Projekt kiválasztási
folyamat

Irányító Hatóság

területi szereplő

kiválasztási kritériumok

kiválasztási kritériumok

konkrét kidolgozott projekt kiválasztási szempontok
és kiválasztási folyamat
3. ábra a projekt kiválasztási rendszer folyamatábrája

1.2.

Területi Kiválasztási Kritériumok

A kiválasztási kritériumok elvi keretet biztosítanak a majdani projektértékelési
szempontrendszerhez:
- egyrészt az Irányító Hatóság hatáskörében rögzített kritériumok (TOP-hoz kötött elvárás
rendszer),
- másrészt az ITP gazda területi szereplők (köztük a megyei önkormányzatok) által
meghatározott kritériumok (a megyei területfejlesztési program célrendszeréhez kapcsolódó
elvárás rendszer).
A kiválasztási kritériumok horizontális, a teljes ITP-t átszövő ALAPELVEK. Ezek a
kritériumok lesznek majd átalakítva felhívás-specifikus értékelési szempontokká a
későbbiekben. Minden felhívásban megjelennek, de minden esetben az adott témára igazítva,
átfogalmazva, konkretizálva.
A kiválasztási kritériumok természetesen nem tartalmazzák a minimális adminisztratív elvárásokat,
amelyek a befogadás feltételét jelentik, és nem mennek bele olyan szakmai/szakági kérdésekbe,
amelyek már intézkedés-specifikusak és a szerződéskötést követő projektfejlesztési időszakban
kerülnek tisztázásra.
Az IH által elvárt kritériumok
Az IH által meghatározott kritériumokat minden területi szereplő (megye, megyei jogú város) egyaránt
figyelembe veszi. A kritériumokat maga az IH terjeszti a Monitoring Bizottság elé, a területi
szereplőnek nincs lehetősége ezeken módosítani.
I.
Sorszám

Az IH által meghatározott, kötelező Területi Kiválasztási Rendszer kritériumok:
Kritérium
megnevezése

Tartalmi magyarázat

I.1.

Illeszkedés a TOP
céljaihoz

A kiválasztás kritériuma, a TOP valamely konkrét céljához/céljaihoz
való szoros illeszkedés és a kapcsolódó indikátorokhoz való
hozzájárulás.

I.2.

Szakmai indokoltság,
igény és
kihasználtság

A kiválasztás kritériuma a beavatkozás indokoltsága. Szükséges a
szakmai alátámasztás, indoklás és/ vagy igényfelmérés és kihasználtsági
terv.

I.3.

Indíthatósága /

A kiválasztás kritériuma, hogy mennyire előkésztett és indítható a
projekt. Az előkésztettsége egyben megalapozottságot és garanciát is
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előkészítettség

jelent pl. a vállalt indikátorértékek teljesítésére és a költségigényekre
vonatkozóan.

I.4.

Kockázatok

A kiválasztás kritériuma, hogy a megvalósíthatóság és a működtetés
milyen kockázatokat hordoz.

I.5.

Projekt komplexitása

A kiválasztás kritériuma, hogy a beavatkozás mennyire képes
hozzájárulni működőképes rendszerek létrehozásához.

I.6.

Hatás

A kiválasztás kritériuma, hogy mekkora földrajzi területen, illetve hogy
milyen számú érintetti körben váltja ki a beavatkozás a hatását.

I.7.

Fenntarthatóság

Kiválasztási kritérium a beavatkozás eredményeként megvalósuló
produktum
társadalmi,
környezeti
és
leginkább
pénzügyi
fenntarthatósága.

3. táblázat Kötelező Területi Kiválasztási Rendszer kritériumok

1.2.2. Saját hatáskörben meghatározható kiválasztási kritériumok definiálása
A megyei önkormányzatnak további kiválasztási kritériumokat kellett meghatároznia annak
érdekében, hogy az IH által meghatározott általános kiválasztási elvek mellett saját szükségleteivel,
lehetőségeivel összefüggő elvek is érvényesítésre kerüljenek a majdani projekt-kiválasztási
folyamatban. A kiválasztási kritériumok a területi szereplő sajátos szükségleteire reagálnak, amelyek
lehetnek szociális, gazdasági, átfogó területi (stb.) jellegűek.
Központi elvárás, hogy a Területi Kiválasztási Kritérium Rendszerbe az egyes területi szereplők
legalább három, saját hatáskörben meghatározott kritériumot nevesítsenek.
II.
Az NGM útmutatóban a megyék számára „központilag” ajánlott, nem kötelező további
kritériumok
1. Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és vonatkozó indikátoraihoz
2. Hozzájárulás a pénzügyi egyensúly fenntartásához
3. Hozzájárulás a belső területi kiegyenlítődéshez
4. Hozzájárulás a belső társadalmi kiegyenlítődéshez
5. Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez
6. Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez
7. Hozzájárulás a külső természeti hatásokkal szembeni ellenálló-képesség erősítéséhez
III. A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat által meghatározott, a TKKR-be javasolt
kiválasztási kritériumok
A megyei önkormányzat a II. pontban felsorolt, központilag ajánlott 7 lehetséges kritérium közül
hármat kíván alkalmazni:
Sorszám

Kritérium megnevezése

Tartalmi magyarázat

Alkalmazás

1.

Illeszkedés a megyei
területfejlesztési programhoz és
vonatkozó indikátoraihoz

A kiválasztás kritériuma a megye
területfejlesztési programjához és
az adott témában megjelenített
indikátorokhoz való hozzájárulás.

IGEN / NEM

-

Hozzájárulás a pénzügyi egyensúly
fenntartásához

A kritérium az önkormányzat
költségvetési egyensúlyának
fenntartását erősíti.

IGEN / NEM

2.

Hozzájárulás a belső területi
kiegyenlítődéshez

A kritérium bevezetése az adott
földrajzi területen belüli bárminemű
egyensúlytalanságot hivatott
kiküszöbölni.

IGEN / NEM
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-

Hozzájárulás a belső társadalmi
kiegyenlítődéshez

A kritérium a lakosságon belüli
szociális és életminőségre
vonatkozó különbségek
kiegyenlítődését szolgálja.

IGEN / NEM

3.

Hozzájárulás a gazdasági
növekedéshez

A kritérium alapján a
beavatkozások gazdasági
növekedéshez történő hozzájárulása
kerül mérlegelésre.

IGEN / NEM

-

Hozzájárulás a
munkahelyteremtéshez

A kritérium bevezetése a
foglalkoztatottsági helyzet javulását
támogatja.

IGEN / NEM

-

Hozzájárulás a külső természeti
hatásokkal szembeni ellenállóképesség erősítéséhez

A kritérium bevezetésével
szemponttá válik a beavatkozások
hozzájárulása az ellenálló képesség
növekedéséhez.

IGEN / NEM

4. táblázat A TKKR-be javasolt kiválasztási kritériumok

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat az 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat alapján
meghatározott Integrált Területi Program forráskeretének felhasználásához az alábbi 3 „saját” TKKR
kritériumot kíván figyelembe venni és elfogadásra előterjeszteni a Monitoring Bizottság felé:
Sorszám

Kritérium megnevezése

Tartalmi magyarázat

II.1.

Illeszkedés a megyei területfejlesztési
programhoz és 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.

5. táblázat GYMS megyei 3 „saját” TKKR kritérium

A Győr-Moson-Sopron megyei „saját” TKKR kritériumok kiválasztásának indoklása:
Sorszám

II.1.

Kritérium
megnevezése
Illeszkedés a
megyei
területfejlesztési
programhoz és

Szöveges magyarázat

Alaphelyzet:
A 60/2014 (IX.26.) KH számú határozattal elfogadott Győr-Moson-Sopron
Megyei Területfejlesztési Program.
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vonatkozó
indikátoraihoz

A TOP valamennyi intézkedésénél megyei szinten teljesülnie kell a
központilag allokált forráshoz kapcsolt indikátor célértékeket.
Illeszkedő megyei program célok:
1. prioritás (Jedlik Program) specifikus céljai:
A szakképzés és átképzés hatékonyságának és piacképességének
növelése
2. A KKV kultúra fejlesztése és a vállalkozási aktivitás fokozása
3. A felsőoktatás fejlesztése, a felsőoktatás és a gazdaság közti
együttműködés növelése
2. prioritás (Kühne Program) specifikus céljai:
1.

Helyi gazdaságfejlesztés az innováció erősítésével
A turizmus adottságainak jobb kihasználása a kínálat feltételeinek
javítása révén
3. A mezőgazdaság / élelmiszergazdaság versenyképességének
növelése
3. prioritás (Baross program) specifikus céljai:
1.
2.

1.

A közúti, a vasúti és a vízi közlekedés fejlesztése,
hatékonyságának, kihasználtságának javítása

4. prioritás (Timaffy Program) specifikus céljai:
1. A környezeti adottságok jobb kihasználása
2. A környezeti állapot javítása, értékmegóvása
3. Az életminőség javítása az egészségügyi és szociális ellátórendszer
fejlesztése révén
5. prioritás (Göcsei Program) specifikus céljai:
1.
2.
3.
4.

A Rábaköz kiegyensúlyozott fejlesztése
A hátrányos helyzetű mikrotérségek, települések fejlesztése
A Győri Járműipari Körzet versenyképességének növelése
A kistérségi központok térségszervező szerepének növelése

6. prioritás (Esterházy Program) specifikus céljai:
1. A megye- és országhatáron átnyúló együttműködések, kapcsolatok
erősítése

II.2.

Hozzájárulás a
belső területi
kiegyenlítődéshez

Alaphelyzet: A fejlettnek „elkönyvelt” Győr-Moson-Sopron megye a
valóságban nagyon eltérő adottságú (prosperáló, stagnáló és perifériális
helyzetben lévő) térségekből áll.
Illeszkedő megyei program célok:
A különbségek kiegyenlítéshez vezető utat a megyei programban is
megfogalmazott alábbi területi célok jelölik ki.
1. Csornai járás fejlesztési iránya és területi céljai:
Megújítandó agrártérség (környezetbarát agrárvertikum, versenyképes
élelmiszeripar térségi együttműködéssel)
1. Az agrártermelés feltételeinek javítása, az élelmiszeripar helyzetbe
hozása
2. Az ipari telephelyi feltételek jobbítása, a szolgáltatások megújítása
3. A térségi kisközpontok intézményhálózatának javítása, azok szervező
szerepköreinek kiszélesítése
4. A térség belső kohéziójának javítása
2. Győri járás fejlesztési iránya és területi céljai:
A funkcionális nagyvárosi térség magterülete (innovatív és élhető
agglomerációs térség)
1. Közlekedési hálózat fejlesztése
2. A gazdasági potenciál erősítése
3. Élhető települések
4. Az agglomerációs intézményrendszer fejlesztése
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3. Kapuvár járás fejlesztési iránya és területi céljai:
A Rábaköz szíve (megélhetést nyújtó föld, speciális, tájhoz kapcsolódó
termékek)
1. Az agrártermelés és az élelmiszeripar termelési feltételeinek javítása
2. Az ipari termelés feltételeinek és meglévő kapacitásainak megújítása
3. Turisztikai kínálat élénkítése
4. A térség belső kohéziójának javítása, a térségi központok fejlesztése,
települési kapcsolatok javítása
4. Mosonmagyaróvári járás fejlesztési iránya és területi céljai:
Dinamikus határtérség (a két főváros vonzásában önálló arculatú térség)
1. Gazdasági bázis, innovatív környezet élénkítése
2. A térség adottságaira épülő turisztikai kínálat javítása
3. A térségi szintű tömegközlekedés feltételeinek megteremtése
4. Az egyre intenzívebb szuburbanizációs folyamatok kedvezőtlen
hatásainak mérséklése a térség településeiben
5. Pannonhalmi járás fejlesztési iránya és területi céljai:
A nagyváros árnyékában (egyedi értékek és minőségi élettér, integrálódás
a nagyvárosi térséghez)
1. Környezeti értékek védelme
2. Közlekedési kapcsolatok megújítása
3. A gazdasági potenciál fejlesztése
4. A térség belső kohéziójának javítása
6. Soproni járás fejlesztési iránya és területi céljai:
Alpokalja-Fertő-táj (turizmus megújítása az értékes tájban és
településrendszerben)
5. Közlekedési kapcsolatok fejlesztése
6. Innováció, tudásipar
7. Turisztikai aktivitás élénkítése
8. Térségi központok fejlesztése, települési kapcsolatok javítása
7. Téti járás fejlesztési iránya és területi céljai:
Periférikus helyzet mérséklése (kisvárosi funkciók erősítésével a térségi
kohézió alakítása)
1. Térségszervező funkciók kiépítése Téten
2. A táji, környezeti értékekhez kapcsolódó gazdasági bázisok
fejlesztése
3. A belső közlekedési kapcsolatok javítása a nagyváros
elérhetőségének javításával
4. A térség belső kohéziójának javítása
Alaphelyzet: A területi gazdaság legfontosabb mutatóit vizsgálva
nyilvánvaló, hogy a megye nem tekinthető homogénnek (a területi egységek
között jelentős különbségek tapasztalhatók). Győr-Moson-Sopron megye
hazai viszonylatban gazdaságilag fejlett térség, ugyanakkor – figyelemmel a
területi egyenlőtlenségekre és az előrébb tartó versenytárs-szomszédra
(Ausztriára) – szükség van a további növekedésre.

II.3.

Hozzájárulás a
gazdasági
növekedéshez

Illeszkedő megyei program célok:
A megye területfejlesztési koncepciójában rögzített specifikus célokból
következő alábbi (a fejlesztési programban nevesített) prioritások:
 A kreatív humán erőforrások fejlesztése
 Az innováció térnyerésének előmozdítása
 A megye és települései elérhetőségének javítása
 A környezet megújítása, a kultúra támogatása, az életminőség
javítása
 A megye belső kohéziójának erősítése
 A megye- és országhatáron átnyúló együttműködés fejlesztése

6. táblázat A megyei „saját” TKKR kritériumok kiválasztásának indoklása

A megyei önkormányzat a fenti táblázatot megyei közgyűlési elnöki aláírással 2015. március 5-én
megküldte az NGM részére (1. melléklet).
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2. Az ITP célrendszere és integráltsága
A kistérségi fejlesztési igények a Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési dokumentumokat
(koncepciót és programot) megalapozó helyzetfeltárásban már megjelölésre kerültek, melyek a 2012ben lefolytatott kérdőíves felmérés során összegyűjtött válaszok összesítése alapján a
következőképpen foglalhatóak össze:
 A Csornai kistérség egyetlen városa Csorna, mely méretéből, elhelyezkedéséből adódóan a
legnagyobb foglalkoztató. A vállalkozások között ipari és szolgáltatási tevékenységet ellátó
szervezeteket is találunk. A demográfiai folyamatok, a nevelés-oktatás, valamint a közlekedés
területére fordítottak a települések nagyobb figyelmet az elmúlt években. A megkérdezett
települések, szervezetek a munkahelyteremtés, a falusi életmód-szemlélet visszaállítása, az
infrastruktúra-fejlesztés, illetve a turizmus-fejlesztés terén látnak lehetőséget a negatív trendek
megfordítására. A mezőgazdasági és a turisztikai oktatás-képzés hangsúlyos szerepet tölt be a
kistérségben, s ezt a pozíciót tovább szeretnék erősíteni a kistérség oktatási intézményei,
többek között a gazdálkodók számára alternatív, tájjellegű és ökológiai gazdálkodás
módszereinek bemutatása révén. A tradicionális mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó
kézművesség, népi mesterségek fejlesztése és oktatása révén a falusi turizmus is fejleszthető.
A 2030-ra vonatkozó jövőkép tekintetében kiemelt prioritású a társadalmi folyamatok, a
gazdasági helyzet, valamint a környezeti állapot erősítése.
 A Győri kistérség, és ezen belül Győr, kiemelt fontosságú a megye szempontjából, Budapest
után a legerősebb gazdasági és innovációs potenciállal rendelkezik. Ez elsősorban a kistérség
földrajzi és kulturális sajátosságaiból, a demográfiai folyamatokból, az ágazati szerkezetből, a
közlekedés infrastrukturális helyzetéből, illetve egyéb tényezőkből (energia-,
hulladékgazdálkodás) következik. Győr komplex képzési kínálattal rendelkezik, ugyanakkor
kedvező korstruktúrával, növekvő népességgel, magas iskolázottsággal és komplex oktatási
kínálattal is jellemezhető. A célkitűzések között kiemelt fontosságú a humánerőforrásfejlesztés, a felsőfokú oktatás és kutatás fejlesztése a tudásalapú gazdaság megteremtése
érdekében, a korszerű szak- és felnőttképzés, a térségi munkaerő-piaci előrejelző rendszer
megvalósítása valamint határon átnyúló kutatási és képzési programok kialakítása Bécs,
Pozsony és a környező települések felsőoktatási és kutatási intézményeivel közösen. A 2030ra vonatkozó jövőkép tekintetében kiemelt prioritású a társadalmi folyamatok közül a
demográfiai folyamatokra történő koncentrálás és a nevelés-oktatás kérdése, a gazdasági
helyzet erősítése különös tekintettel a turizmusra, valamint a környezeti állapot és a műszaki
infrastruktúra erősítése.
 A Kapuvári kistérségnél a válaszadók kiemelték a kistérség földrajzi elhelyezkedését, illetve
a népesség-demográfiai folyamatait, a periférikus területek felzárkózását, melyek
meghatározták az elmúlt évek fókuszpontjait. Jelentős turisztikai és vállalkozásfejlesztési
projektek valósultak meg. A kistérség településszerkezetében jelentős lépés volt Beled várossá
válása. A kistérségben található középszintű szakoktatás kínálatának bővítésével cél a
gazdálkodók számára növelni az oktatási potenciált. A 2030-ra vonatkozó jövőkép
tekintetében kiemelt prioritású a demográfiai folyamatokra történő koncentrálás, a műszaki
infrastruktúra erősítése, az agrárium, a turizmus és az energiagazdálkodás fejlesztése, valamint
az infokommunikációs társadalom helyzete.
 A Mosonmagyaróvári kistérségnél szintén meghatározó tényezőt jelent a demográfiai
folyamatok alakulása, illetve a foglalkoztatási viszonyokra és a munkaerőpiacra fordított
figyelem. A gazdasági helyzethez kapcsolódóan kiemelt fejlesztési terület volt az elmúlt
években a turizmus területe, illetve a műszaki infrastruktúra fejlesztése. A kistérség helyzete
kedvező oktatási kínálat vonatkozásában, ami megalapozza a tudásalapú gazdaság fejlesztését.
Célkitűzései között szerepel a regionális gazdasági szakképzés, a felsőoktatás és felnőttképzés,
valamint az élethosszig tartó tanulás („lifelong learning”) lehetőségeinek összehangolása. A
kistérség előtérbe kívánja helyezni a kis- és középvállalkozások innovációs aktivitását, a K+F
kapacitás és teljesítmény erősítését, valamint az egyetemi és kutatóintézeti bázisokkal való
kapcsolataik fejlesztését (kommunikáció, K+F együttműködések). A 2030-ra vonatkozó
jövőkép tekintetében kiemelt prioritású a nevelés-oktatás, a kistérségből földrajzi és kulturális
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sajátosságaiból eredő előnyök kiaknázása, a turizmus-fejlesztés, illetve a hulladék-és
szennyvíz-elhelyezés.
A Pannonhalmi kistérségre jellemzően kiemelhető a települések földrajzi elhelyezkedése, a
demográfiai folyamatok alakulása, illetve a nevelés-oktatás helyzete. A kistérségben
kiemelkedő szerepet tölt a Pannonhalmi Apátság, melynek oktatási infrastruktúrájára építve
beindulhatnak a turizmussal, a vendégfogadással, az ökológiai gazdálkodással és egyéb, a
térségben perspektivikus tevékenységgel foglalkozó felnőttképzési formák. A 2030-ra
vonatkozó jövőkép tekintetében kiemelt prioritású a népesség, demográfiai folyamatok, a
turizmus-fejlesztés, az energiagazdálkodás és energiaellátás fejlesztése, illetve a
lakáskörülmények, közműellátottság javítása.
A Sopron-Fertődi kistérség szempontjából szintén kiemelt területet jelent a megyében a
kistérség földrajzi elhelyezkedéséből adódó turisztikai és gazdasági előny, valamint fontos
területet jelent a turizmus. A kistérség célja a K+F tevékenység, a mérnöki tevékenység
fejlesztése, az egyetemmel szoros kapcsolatot ápoló („spin-off”) vállalkozások, a befektető
vállalatok, továbbá a piaci vállalkozások között a koordinációs szerepet betöltő innovációs
központ erősítése és a határon átnyúló együttműködések kialakítása. A meglévő egyetemi
kutatóhelyek, központok műszaki, technológiai színvonalának fejlesztése, valamint új kutatási
bázisok létrehozása kiemelt fontosságú. A 2030-ra vonatkozó jövőkép tekintetében kiemelt
prioritású a népesség, demográfiai folyamatok, a foglalkoztatási viszonyokra és
munkaerőpiacra történő fókuszálás, valamint a műszaki infrastruktúra fejlesztése.
A Téti kistérség esetében a válaszadók kiemelték a földrajzi elhelyezkedést és a demográfiai
folyamatok alakulását, a szakemberek helyben történő képzését, akik később a
gazdaságfejlesztés alapját képezhetik. A kommunikációs és az informatikai készség, illetve az
idegen nyelvtudás megfelelő színvonalon történő oktatása elengedhetetlen a jövőben.
Kiemelten fontos az egész életen át tartó tanulás („lifelong learning”) ösztönzése, a
munkavállalók folyamatos képzése, valamint a szakmai ismereteik bővítése. Az oktatás
infrastruktúrájának, tárgyi és technikai feltételeinek javítása elengedhetetlen. A 2030-ra
vonatkozó jövőkép tekintetében kiemelt prioritású a foglalkoztatási viszonyokra és
munkaerőpiacra történő fókuszálás.

A helyzetfeltárásban a fentiekben bemutatott kistérségi igények alapján készült el a megyei
területfejlesztési koncepció és program is.
A következő táblázat a megyei helyzetfeltárás kötetében rögzített fejlesztési célok és a TOP
intézkedések kapcsolatát mutatja be.
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Helyzetfeltárásban rögzített fejlesztési célok
A humán erőforrások fejlesztése: a munkaerő piaci és
képzési háttér folyamatos erősítése, szakképzési háttér
további fejlesztése, egyetemi központ, felsőoktatási háttér
erősítése a munkaerő igényeknek megfelelő képzési
struktúrával annak érdekében, hogy innovatív és képzett
polgárai legyenek a megyének, erős identitástudattal és
közösségekkel.
Jól működő egészségügyi és szociális ellátórendszer
kiépítése és fenntartása; a győri nagytérségi ellátó kórház
minőségi térségi szerepének erősítése
A gazdaság szerkezetének és feltételeinek javítása:
munkahely teremtés, munkahely megőrzés, KKV-k
fejlesztése, helyi gazdaságfejlesztés, helyi innovációk
támogatása; a járműipar és beszállítói, a kutatás
fejlesztéssel összekapcsolva a megye gazdaságának
kiemelt területe; a gazdaságfejlesztésben a gazdasági
térség megvalósításához szoros együttműködést kell
teremteni mind a belföldi, mind a Dunától északra fekvő
szomszédos megyékkel.
Turizmusfejlesztés, a mezőgazdasági termelés
feltételeinek javítása, élelmiszerfeldolgozó-ipar
újraélesztése
A megye periférikus térségeinek felzárkóztatása

A környezet minőségének javítása: környezet- és
hulladékgazdálkodási program, természetvédelmi
program; alternatív energiaforrások hasznosítási
programja
A települések és térségek adottságainak hasznosítása,
infrastruktúrájuk fejlesztése.
Győr és Sopron (határon átnyúló agglomerációjú
centrumok), valamint Mosonmagyaróvár gazdasági,
kulturális, oktatási, egészségügyi, szolgáltató és
innovációs központi szerepének erősítése. A többi város
térség- és gazdaságszervező erejének növelése,
vidékfejlesztési szerepkörének fejlesztése

Kapcsolódó TOP intézkedések
1.4 A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása
családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztésével
4.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
4.2 A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának
bővítése, fejlesztése
5.1 Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi
foglalkoztatási együttműködések (paktumok)
5.3 Helyi közösségi programok megvalósítása

1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése
1.2 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés
5.1 Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi
foglalkoztatási együttműködések (paktumok)

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
3.1 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés
3.2 Önkormányzatok energiahatékonyságának és a
megújuló energia-felhasználás arányának növelése
2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó
településfejlesztés
4.2 A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának
bővítése, fejlesztése
4.3 Leromlott városi területek rehabilitációja
5.2 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi
szintű komplex programok
5.3 Helyi közösségi programok megvalósítása

Az elkészült országos koncepcióban (OFTK) meghatározott hét stratégiai célhoz a megyei fejlesztési
stratégiai célok többsége kapcsolódik. Meghatározó az Innovatív Gazdaság Kühne Károly Stratégiai
Fejlesztési Cél, hiszen ezzel a megyei gazdaság versenyképességét kívánjuk növelni, egyben fokozva
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a gyógy- és egészség turizmus kínálatát, megteremtve a vidéki térségek gazdasági és települési
felzárkózását. A megyei célok kimondottan harmonizálnak a nemzeti tematikus célokhoz, azokat
tartalmuk és szellemiségük megjelenítik.
Az alábbi ábra összefoglalóan mutatja be a megyei célrendszer és a formálódó Országos Fejlesztési és
Területfejlesztési Koncepció koherenciáját.

4. ábra Az uniós, a nemzeti és a megyei célrendszer koherenciája

Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) speciális területi céljaihoz a megyei
koncepció és program illeszkedik. A megye jelentős szerepet játszik az ország gazdaságában, de a
makroregionális térszerkezet alakításában is, hiszen meghatározó együttműködés-hordozó a középeurópai nagyközpontokkal (Bécs, Pozsony), illetve számos alközponttal, s maga is részese ezen
szerveződő nagytérség alakításának. Nagyvárosai ezen nagyrégió alközpontjaiként működnek, s a
fejlesztésekkel éppen azt kívánjuk szolgálni, hogy egyediségük, specialitásuk feltételei még
karakteresebben megjelenjenek, s ezzel makroregionális folyamatok integrálóivá váljanak.
OFTK átfogó célok
Értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági
fejlődés
b) Népesedési fordulat, egészséges és megújuló
társadalom
c) Természeti erőforrásaink fenntartható használata,
értékeink megőrzése és környezetünk védelme
a)

d) Térségi potenciálokra alapozott, fenntartható
térszerkezet

Gy-M-S koncepció
A gazdaságszerkezet folyamatos megújítását szolgáló
humánerőforrás fejlesztés

A településhálózat és infrastrukturális rendszerek
adottságainak bővítése a környezeti állapotok
megóvásával
A megye belső kohéziójának és interregionális
kapcsolatainak erősítése

OFTK SPECIFIKUS TEMATIKUS CÉLOK

Megyei

Program

célok

1. Versenyképes, innovatív gazdaság

Jedlik

Künhe

Göcsei

2. Gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség- és
sportgazdaság
3. Életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és -ellátás
4. Kreatív tudásalapú társadalom, piacképes készségek, K+F+I I

Künhe

Timaffy

Göcsei

Künhe
Jedlik

Timaffy
Künhe

Göcsei
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5. Értéktudatos és szolidáris, öngondoskodó társadalom
6. Jó állam: szolgáltató állam és biztonság
7. Stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, és
környezetünk védelme

Timaffy
Esterházy
Timaffy

2.1. Az ITP célkitűzések viszonya a területfejlesztési program céljaihoz
Az ITP céljainak levezetése a megyei területfejlesztési program célrendszeréből.
A TOP-hoz kapcsolódó ITP célok
TOP 1.1 intézkedéshez kapcsolódó ITP cél
Győr-Moson-Sopron Megyei
Területfejlesztési Programban
(MTP-ben) rögzített fejlesztési
célok

1. prioritás (Jedlik Program)
A KKV kultúra fejlesztése és a vállalkozási aktivitás fokozása
2. prioritás (Kühne Program)
Helyi gazdaságfejlesztés az innováció erősítésével
A mezőgazdaság / élelmiszergazdaság versenyképességének
növelése
5. prioritás (Göcsei Program)
A Rábaköz kiegyensúlyozott fejlesztése
A hátrányos helyzetű mikrotérségek, települések fejlesztése
A Győri Járműipari Körzet versenyképességének növelése
A kistérségi központok térségszervező szerepének növelése
6. prioritás (Esterházy Program)
A megye- és országhatáron átnyúló együttműködések, kapcsolatok
erősítése

Integrált Területi Program
MTP célokat szolgáló,
TOP-hoz kapcsolódó
releváns célja

Iparterületek és ipari parkok létesítése és fejlesztése

TOP intézkedés

Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése

TOP 1.2 intézkedéshez kapcsolódó ITP cél
Győr-Moson-Sopron Megyei
Területfejlesztési Programban
(MTP-ben) rögzített fejlesztési
célok

1. prioritás (Jedlik Program)
A szakképzés és átképzés hatékonyságának és piacképességének
növelése
A felsőoktatás fejlesztése, a felsőoktatás és a gazdaság közti
együttműködés növelése
2. prioritás (Kühne Program) specifikus céljai:
A turizmus adottságainak jobb kihasználása, a kínálat feltételeinek
javítása révén
A mezőgazdaság / élelmiszergazdaság versenyképességének
növelése
3. prioritás (Baross Program) specifikus céljai:
A közúti, a vasúti és a vízi közlekedés fejlesztése,
hatékonyságának, kihasználtságának javítása
4. prioritás (Timaffy Program) specifikus céljai:
A környezeti adottságok jobb kihasználása
A környezeti állapot javítása, értékmegóvása
5. prioritás (Göcsei Program) specifikus céljai:
A Rábaköz kiegyensúlyozott fejlesztése
A hátrányos helyzetű mikrotérségek, települések fejlesztése
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6. prioritás (Esterházy Program) specifikus céljai:
A megye- és országhatáron átnyúló együttműködések, kapcsolatok
erősítése

Integrált Területi Program
MTP célokat szolgáló,
TOP-hoz kapcsolódó
releváns célja

Helyi és térségi jelentőségű – turisztikai vonzerőt képező
kulturális, épített, természeti – örökség turisztikai hasznosítása
és fejlesztése, munkahely-teremtési céllal

TOP intézkedés

Társadalmi
és
turizmusfejlesztés

környezeti

szempontból

fenntartható

<
TOP 1.3 intézkedéshez kapcsolódó ITP cél
Győr-Moson-Sopron Megyei
Területfejlesztési Programban
(MTP-ben) rögzített fejlesztési
célok

2. prioritás (Kühne Program) specifikus céljai:
A turizmus adottságainak jobb kihasználása a kínálat feltételeinek
javítása révén
A mezőgazdaság / élelmiszergazdaság versenyképességének
növelése
3. prioritás (Baross Program) specifikus céljai:
A közúti, a vasúti és a vízi közlekedés fejlesztése,
hatékonyságának, kihasználtságának javítása
4. prioritás (Timaffy Program) specifikus céljai:
A környezeti adottságok jobb kihasználása
A környezeti állapot javítása, értékmegóvása
5. prioritás (Göcsei Program) specifikus céljai:
A Rábaköz kiegyensúlyozott fejlesztése
A hátrányos helyzetű mikrotérségek, települések fejlesztése
6. prioritás (Esterházy Program) specifikus céljai:
A megye- és országhatáron átnyúló együttműködések, kapcsolatok
erősítése

Integrált Területi Program
MTP célokat szolgáló,
TOP-hoz kapcsolódó
releváns célja

Alsóbbrendű országos közúthálózat, településközi és
belterületi önkormányzati utak, valamint az országhatárhoz
vezető utak fejlesztése.

TOP intézkedés

A gazdaságfejlesztést és a munkaerő-mobilitás ösztönzését
szolgáló közlekedésfejlesztés

TOP 1.4 intézkedéshez kapcsolódó ITP cél
Győr-Moson-Sopron Megyei
Területfejlesztési Programban
(MTP-ben) rögzített fejlesztési
célok

1. prioritás (Jedlik Program) specifikus céljai:
A KKV kultúra fejlesztése és a vállalkozási aktivitás fokozása
4. prioritás (Timaffy Program) specifikus céljai:
Az életminőség javítása az egészségügyi és szociális
ellátórendszer fejlesztése révén
5. prioritás (Göcsei Program) specifikus céljai:
A Rábaköz kiegyensúlyozott fejlesztése
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A hátrányos helyzetű mikrotérségek, települések fejlesztése
A kistérségi központok térségszervező szerepének növelése

Integrált Területi Program
MTP célokat szolgáló,
TOP-hoz kapcsolódó
releváns célja

Az életminőség és a gyermekes szülők foglalkoztatási
helyzetének javítása érdekében a gyermekjóléti alapellátás és
az óvodák fejlesztése

TOP intézkedés

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

TOP 2.1 intézkedéshez kapcsolódó ITP cél
Győr-Moson-Sopron Megyei
Területfejlesztési Programban
(MTP-ben) rögzített fejlesztési
célok

1. prioritás (Jedlik Program) specifikus céljai:
A KKV kultúra fejlesztése és a vállalkozási aktivitás fokozása
2. prioritás (Kühne Program) specifikus céljai:
Helyi gazdaságfejlesztés az innováció erősítésével
3. prioritás (Baross Program) specifikus céljai:
A közúti, a vasúti és a vízi közlekedés fejlesztése,
hatékonyságának, kihasználtságának javítása
4. prioritás (Timaffy Program) specifikus céljai:
A környezeti adottságok jobb kihasználása
A környezeti állapot javítása, értékmegóvása
5. prioritás (Göcsei Program) specifikus céljai:
A Rábaköz kiegyensúlyozott fejlesztése
A hátrányos helyzetű mikrotérségek, települések fejlesztése
A kistérségi központok térségszervező szerepének növelése

Integrált Területi Program
MTP célokat szolgáló,
TOP-hoz kapcsolódó
releváns célja

Vállalkozók és befektetők számára fenntartható és vonzó
városszerkezet kialakítása, a városi közterületek megújítása és
a kapcsolódó környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése által

TOP intézkedés

Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés

TOP 3.1 intézkedéshez kapcsolódó ITP cél
Győr-Moson-Sopron Megyei
Területfejlesztési Programban
(MTP-ben) rögzített fejlesztési
célok

3. prioritás (Baross Program) specifikus céljai:
A közúti, a vasúti és a vízi közlekedés fejlesztése,
hatékonyságának, kihasználtságának javítása
4. prioritás (Timaffy Program) specifikus céljai:
A környezeti adottságok jobb kihasználása
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5. prioritás (Göcsei Program) specifikus céljai:
A hátrányos helyzetű mikrotérségek, települések fejlesztése
A kistérségi központok térségszervező szerepének növelése
6. prioritás (Esterházy Program) specifikus céljai:
A megye- és országhatáron átnyúló együttműködések, kapcsolatok
erősítése

Integrált Területi Program
MTP célokat szolgáló,
TOP-hoz kapcsolódó
releváns célja

Környezetbarát
közlekedésfejlesztés,
személyszállítási
feltételek, közlekedésbiztonsági és kerékpáros közlekedés
javítása/fejlesztése.

TOP intézkedés

Fenntartható települési közlekedésfejlesztés

TOP 3.2 intézkedéshez kapcsolódó ITP cél
Győr-Moson-Sopron Megyei
Területfejlesztési Programban
(MTP-ben) rögzített fejlesztési
célok

4. prioritás (Timaffy Program) specifikus céljai:
A környezeti adottságok jobb kihasználása
A környezeti állapot javítása, értékmegóvása
Az életminőség javítása az egészségügyi és szociális
ellátórendszer fejlesztése révén
6. prioritás (Esterházy Program) specifikus céljai:
A megye- és országhatáron átnyúló együttműködések, kapcsolatok
erősítése

Integrált Területi Program
MTP célokat szolgáló,
TOP-hoz kapcsolódó
releváns célja

Önkormányzati intézmények energia-hatékonyság központú
infrastruktúra-fejlesztések, továbbá helyi adottságokhoz
mérten a megújuló energiaforrások kiaknázás

TOP intézkedés

Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energiafelhasználás arányának növelése

TOP 4.1 intézkedéshez kapcsolódó ITP cél
Győr-Moson-Sopron Megyei
Területfejlesztési Programban
(MTP-ben) rögzített fejlesztési
célok

4. prioritás (Timaffy Program) specifikus céljai:
Az életminőség javítása az egészségügyi és szociális
ellátórendszer fejlesztése révén
5. prioritás (Göcsei Program) specifikus céljai:
A Rábaköz kiegyensúlyozott fejlesztése
A hátrányos helyzetű mikrotérségek, települések fejlesztése
A kistérségi központok térségszervező szerepének növelése
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Integrált Területi Program
MTP célokat szolgáló,
TOP-hoz kapcsolódó
releváns célja

A települések
korszerűsítése

egészségügyi

alapellátás

szolgáltatásainak

TOP intézkedés

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

TOP 4.2 intézkedéshez kapcsolódó ITP cél
Győr-Moson-Sopron Megyei
Területfejlesztési Programban
(MTP-ben) rögzített fejlesztési
célok

4. prioritás (Timaffy Program) specifikus céljai:
Az életminőség javítása az egészségügyi és szociális
ellátórendszer fejlesztése révén
5. prioritás (Göcsei Program) specifikus céljai:
A Rábaköz kiegyensúlyozott fejlesztése
A hátrányos helyzetű mikrotérségek, települések fejlesztése
A kistérségi központok térségszervező szerepének növelése

Integrált Területi Program
MTP célokat szolgáló,
TOP-hoz kapcsolódó
releváns célja

A családokról, a gyerekekről, a fogyatékosokról, az
időskorúakról, a szenvedélybetegekről és a hajléktalan
emberekről gondoskodó szociális alapellátás infrastrukturális
feltételeinek fejlesztése

TOP intézkedés

A szociális
fejlesztése

alapszolgáltatások

infrastruktúrájának

bővítése,

TOP 4.3 intézkedéshez kapcsolódó ITP cél
Győr-Moson-Sopron Megyei
Területfejlesztési programban
(MTP-ben) rögzített fejlesztési
célok

4. prioritás (Timaffy Program) specifikus céljai:
A környezeti állapot javítása, értékmegóvása
Az életminőség javítása az egészségügyi és szociális
ellátórendszer fejlesztése révén
5. prioritás (Göcsei Program) specifikus céljai:
A Rábaköz kiegyensúlyozott fejlesztése
A hátrányos helyzetű mikrotérségek, települések fejlesztése
A kistérségi központok térségszervező szerepének növelése

Integrált Területi Program
MTP célokat szolgáló,
TOP-hoz kapcsolódó
releváns célja

A társadalmi integráció elősegítése, továbbá az érintett, települési
szövetbe ágyazott városrészek meglévő funkcióinak bővítése,
fejlesztése, új gazdasági, szociális, közösségi és közterületi
funkciók kialakítása
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TOP intézkedés

Leromlott városi területek rehabilitációja

TOP 5.1 intézkedéshez kapcsolódó ITP cél
Győr-Moson-Sopron Megyei
Területfejlesztési programban
(MTP-ben) rögzített fejlesztési
célok

1. prioritás (Jedlik Program) specifikus céljai:
A szakképzés és átképzés hatékonyságának és piacképességének
növelése
A KKV kultúra fejlesztése és a vállalkozási aktivitás fokozása
A felsőoktatás fejlesztése, a felsőoktatás és a gazdaság közti
együttműködés növelése
2. prioritás (Kühne Program) specifikus céljai:
Helyi gazdaságfejlesztés az innováció erősítésével
5. prioritás (Göcsei Program) specifikus céljai:
A Győri Járműipari Körzet versenyképességének növelése
6. prioritás (Esterházy Program) specifikus céljai:
A megye- és országhatáron átnyúló együttműködések, kapcsolatok
erősítése

Integrált Területi Program
MTP célokat szolgáló,
TOP-hoz kapcsolódó
releváns célja

A megyei foglalkoztatási stratégia tervezése, a partnerség és az
együttműködés erősítésére szervezet kialakítás és működtetés.
Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatásigazdaságfejlesztési együttműködések
 Új munkahelyek létrehozását segítő munkaerő-kínálat
biztosítása célzott programok keretében
 Speciális foglalkoztatási programok munkavállalói és
munkaadói szempontok figyelembe vételével (1. Egy
munkahelyen több családi generáció alprogram 2. Női
munkavállalási
alprogram
3.
Gyakornokból
munkavállaló alprogram a fiatalok számára)
 Infokommunikáció – a tudás és képzés a jövő
munkahelyéért alprogram
Helyi foglalkoztatási együttműködések
 Új munkahelyek létrehozását segítő munkaerő-kínálat
biztosítása célzott programok keretében
 Közfoglalkoztatásból a nyílt munkaerőpiacra

TOP intézkedés

Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási
együttműködések (paktum)

TOP 5.2 intézkedéshez kapcsolódó ITP cél
Győr-Moson-Sopron Megyei
Területfejlesztési programban
(MTP-ben) rögzített fejlesztési
célok

4. prioritás (Timaffy Program) specifikus céljai:
A környezeti adottságok jobb kihasználása
A környezeti állapot javítása, értékmegóvása
Az életminőség javítása az egészségügyi és szociális
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ellátórendszer fejlesztése révén
5. prioritás (Göcsei Program) specifikus céljai:
A Rábaköz kiegyensúlyozott fejlesztése
A hátrányos helyzetű mikrotérségek, települések fejlesztése

Integrált Területi Program
MTP célokat szolgáló,
TOP-hoz kapcsolódó
releváns célja

A szociális városrehabilitációhoz kapcsolódó ESZA programok

TOP intézkedés

A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi komplex
programok

TOP 5.3 intézkedéshez kapcsolódó ITP cél
Győr-Moson-Sopron Megyei
Területfejlesztési programban
(MTP-ben) rögzített fejlesztési
célok

2. prioritás (Kühne Program) specifikus céljai:
A turizmus adottságainak jobb kihasználása, a kínálat feltételeinek
javítása révén
4. prioritás (Timaffy Program) specifikus céljai:
A környezeti adottságok jobb kihasználása
A környezeti állapot javítása, értékmegóvása
5. prioritás (Göcsei Program) specifikus céljai:
A Rábaköz kiegyensúlyozott fejlesztése
A hátrányos helyzetű mikrotérségek, települések fejlesztése
A kistérségi központok térségszervező szerepének növelése

Integrált Területi Program
MTP célokat szolgáló,
TOP-hoz kapcsolódó
releváns célja

Közösségi,
társadalmi
bevonáson
közösségfejlesztést szolgáló projektek.

TOP intézkedés

Helyi közösségi programok megvalósítása

alapuló

helyi

5. ábra Az ITP céljainak levezetése a megyei területfejlesztési program célrendszeréből
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5. megyei és helyi
emberi erőforrás
fejlesztések,
foglalkoztatásösztönzés és
társadalmi
együttműködés

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

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

2. Vállalkozásbarát,
népességmegtartó
településfejlesztés

1. Térségi
gazdasági
környezet
fejlesztése a
foglalkoztatás
elősegítésére

5.3 identitáserősítés,
részvételi tervezés,
ösztöndíjprogram,
bűnmegelőzés
5.2 A TOP 4.3-hoz
kapcsolódó ESZA
tevékenységek
5.1 Foglalkoztatási paktum
4.3 Leromlott városi
területek rehabilitációja
4.2 Szociális alapinfra
4.1 Egészségügyi alapinfra
3.2 Energiahatékonyság,
megújuló energia, SEAP
3.1 Kerékpáros-barát
település, közösségi
közlekedés,
közlekedésbiztonság
2.1 Városszerkezet és
környezetalakítás, piacok
és kereskedelmi
létesítmények
környezetvédelmi infra.,
szemléletformálás
1.4 Óvoda, bölcsőde,
családi napközi
fejlesztés***
1.3 Közlekedési
infrastruktúrafejlesztés
1.2 Fenntartható
turizmusfejlesztés
1.1 Gazdasági
infrastruktúra

I. Jedlik Program

II. Kühne Program

III. Baross Program

IV. Timaffy Program

V. Göcsei Program

VI. Esterházy Program

7. táblázat a GYMS Megyei Program célok és a TOP intézkedések kapcsolata
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2.2 Ágazati operatív programokhoz kapcsolódó ITP célok
Emberi Erőforrás-fejlesztési Operatív Program (EFOP)
Az EFOP prioritásai és intézkedései:
1. Együttműködő társadalom
a. A halmozottan hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci eszközökben
való részvételének és a munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése
b. A család társadalmi szerepének megerősítése, továbbá a gyermekek és
fiatalok képességeinek kibontakoztatása
c. Társadalmi együttélés erősítése
d. Gyermekeket sújtó nélkülözés felszámolását célzó programok és
szolgáltatások fejlesztése
e. Területi hátrányok felszámolását szolgáló komplex programok emberi
erőforrást célzó beavatkozásai
f. Tartós szegénységben élők, romák felzárkózásának, periférikus élethelyzetek
felszámolásának segítése
g. Az egymást erősítő, elmaradottságot konzerváló területi folyamatok
megtörése
h. Népegészségügyi program, az egészségtudatosságot erősítő programok és
szolgáltatások fejlesztése
i. A minőségi feladatellátást támogató eszközök és alkalmazások fejlesztése,
illetve a korai intervenció megerősítése
j. Az intézményekben, a szolgáltatások területén dolgozó humán erőforrás
életpályájának javítása, dolgozói mobilitás ösztönzése
k. Hátrányenyhítés a társadalmi integrációt szolgáló társadalmi gazdaság
eszközeivel
2. Infrastrukturális beruházások a társadalmi együttműködés erősítése érdekében
a. A rászoruló gyermekek életesélyeinek növelése
b. A társadalmi együttműködést szolgáló intézmények és szolgáltatások
fejlesztése, bentlakásos intézmények kiváltása, új kapacitások létesítése
c. Területi hátrányok felszámolása komplex programokkal
d. Tartós szegénységben élők, romák felzárkózását és a periférikus élethelyzetek
megszüntetését segítő infrastrukturális beruházások
3. Gyarapodó tudástőke
a. A végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a köznevelés hátránykompenzációs képességének növelése
b. A minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása
c. A neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása a nem formális és
informális tanulási formákon keresztül
d. A felsőfokúnak megfelelő szintű oktatás minőségének és hozzáférhetőségének
együttes javítása
e. Kutatás, az innováció és az intelligens szakosodás növelése a felsőfokú
oktatási rendszer fejlesztésén és a kapcsolódó humánerőforrás fejlesztéseken
keresztül
f. A munkaerő-piaci kompetenciák javítása a felsőoktatási rendszerben
g. Az emberi erőforrás fejlesztése az egész életen át tartó tanulás eszközeivel
h. A humán közszolgáltatásokban dolgozók szak-, át- és továbbképzése
4. Infrastruktúrális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében
a. A köznevelést és a nem formális képzést szolgáló infrastrukturális fejlesztések
b. Felsőoktatási infrastrukturális fejlesztések
5. Pénzügyi eszközök alkalmazása a társadalmi együttműködés erősítése, valamint
társadalmi innováció és transznacionális együttműködések elősegítése érdekében
a. Visszatérítendő támogatások nyújtása vállalkozások számára
i. konszolidációs segítségnyújtási program alkalmazása
ii. vállalkozás indítását és fenntartását segítő program
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A EFOP elsődleges célja, hogy a humán tőke és a társadalmi környezet javításával járuljon hozzá a
társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások kezeléséhez. Az EFOP a gyakorlatban nem csak a
szegénység elleni küzdelemből fogja kivenni a részét, de hangsúlyt helyez a társadalmi kohézió
erősítésére, az egészségügyi beruházásokra, a köznevelés minőségének fejlesztésére, kiemelt
tekintettel a korai iskolaelhagyás csökkentésére, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának
növelésére és a kutatás-fejlesztésre.
Az EFOP céljainak kapcsolata az ITP céljaihoz:
Az ITP hozzájárul a foglalkoztatás ösztönző és az életminőség javítását célzó családbarát, munkába
állást segítő intézmények és közszolgáltatások fejlesztéséhez.
A megyei ITP-ből támogatott gyermekjóléti és óvodai intézményekben, a szolgáltatások területén
dolgozó humán erőforrás fejlesztését, életpályájának javítását, a képzési rendszerek fejlesztését, a
dolgozói mobilitás ösztönzését pedig az EFOP támogatja.
Az ITP (a TOP 4.1 keretében) egészségügyi alapellátási fejlesztéseket támogat, míg az EFOP az
egészségügyi szakellátáshoz kapcsolódó ERFA jellegű fejlesztések közül állami fenntartású
intézmények ERFA fejlesztései elsődlegesen (a fejlesztéssel érintett ingatlanok energetikai
beruházásaival együtt), valamint a népegészségügyi ERFA fejlesztések és az iskola épületében
található iskolaorvosi rendelők felújítása az EFOP-ban kaptak helyet. Szintén ez az ágazati operatív
program kezeli az egészségügyi szektor egészére vonatkozó ESZA fejlesztéseket.
Az ITP (a TOP 4.2 keretében) szociális alapszolgáltatási fejlesztéseket támogat, míg az EFOP az
állami szociális és gyermekvédelmi szakellátáshoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztéseket
finanszírozza. Szintén az EFOP kompetenciájába tartoznak a teljes szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szektorban megvalósuló ESZA fejlesztések, az állami szociális és gyermekvédelmi
szakellátás ERFA fejlesztései, valamint a kitagoláshoz kapcsolódó beavatkozások.
Az ITP (a TOP 4.3 keretében) leromlott városi területek rehabilitációját támogatja, míg az EFOP a
nem városi jogállású településeken komplementer módon finanszírozza ezeket a tevékenységeket
Az ITP (a TOP 5.3 keretében) célzott helyi közösségfejlesztési programokat támogat az EFOP-pal
szinergiában, az alábbi lehatárolással:
 Az EFOP biztosítja (átfogóan) a közösségfejlesztési programok módszertanát és egy
pénzügyileg fenntartható mentorhálózatot
 Az EFOP finanszírozza a több megyében megvalósuló közösségfejlesztési programokat és
oktatási típusú intézkedések módszertanát
 A TOP finanszírozza az ERFA intézkedéseihez közvetlenül kapcsolódó programokat és a
helyi kihatású közösségfejlesztési programokat. Utóbbi keretében biztosítja a helyi
közösségfejlesztési szakember bevonását, alkalmazását.
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)
A GINOP prioritásai és intézkedései:
1. Kkv-k versenyképességének javítása
a. Vállalkozói ismeretek elterjesztése (Versenyképes vállalkozói ismeretek
terjesztése)
b. A kkv-k növekedési lehetőségeinek megteremtése
i. I. Modern üzleti infrastruktúra megteremtése
ii. II. Kapacitásbővítés támogatása
c. Piacképes és együttműködő kkv szektor megteremtése
i. I. Vállalkozások hálózatosodásának és piacra jutásának
elősegítése
ii. II. Nemzeti turisztikai marketing és keresletösztönző program
2. Kutatás, technológiai fejlesztés és innováció
a. K+I tevékenységek, beruházások, kapcsolatok támogatása
i. I. Vállalati K+I tevékenység intenzitásának ösztönzése
ii. II. Stratégiai K+I együttműködések, kezdeményezések,
hálózatosodás támogatása
b. Kiválóságot szolgáló K+I kapacitások megteremtése (K+I infrastruktúra és
kapacitás megerősítése a nemzetközi kiválóság érdekében)
3. Infokommunikációs fejlesztések
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a. Versenyképes IKT szektor (Versenyképes IKT szektor fejlesztése)
b. Fejlett digitális gazdaság, informatizált folyamatok a KKV-knál (Digitális
gazdaság fejlődésének előmozdítása)
c. Digitális közösségi hozzáférés erősítése
d. Újgenerációs szélessávú hálózatok és hozzáférés biztosítása (Újgenerációs
szélessávú hálózatok és hozzáférés fejlesztése)
4. Energia
a. Az energiahatékonyság és a megújuló energia használatának elősegítése
5. Foglalkoztatás
a. Álláskeresők és inaktívak foglalkoztatáshoz való hozzáférése (Álláskeresők és
inaktívak foglalkoztathatóságának javítása)
b. Fiatalok fenntartható munkaerő-piaci integrációja (Ifjúsági Garancia)
c. Munkavállalók és vállalkozások alkalmazkodása (Alkalmazkodóképesség
fejlesztése)
6. Versenyképes munkaerő
a. Egész életen át tartó tanulás (Az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez
való hozzáférés javítása)
b. Oktatási és képzési rendszerek munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának
javítása (Szakképzés és felnőttképzés fejlesztése)
7. Turizmus
a. Természeti és kulturális örökség megőrzése (A természeti és kulturális
örökség megőrzése, védelme, elősegítése és fejlesztése)
i. Attrakciók és szolgáltatások együttes, összehangolt, hálózatos
szemléletű fejlesztése
ii. Kiemelt jelentőségű kulturális és természeti örökség helyszínek
iii. Gyógyhelyek
iv. Területi és szezonális koncentráltság oldása
8. Pénzügyi eszközök
a. Termelő és szolgáltató vállalkozások támogatása a KFI, az IKT szektorban, az
energetika területén (tőkekonstrukciók, hitelkonstrukciók)
b. Intelligens energiahasználat (Megújuló energia és energiahatékonyság
támogatása)
c. Termelő és szolgáltató vállalkozások támogatása foglalkoztatási céllal
A GINOP egyik legfontosabb célkitűzése Magyarország foglalkoztatási rátájának 75%-ra való
emelése. Ehhez egyrészt új munkahelyeket kell létesíteni, másrészt a munkát vállalni akarók
képességeit kell fejleszteni. A program további két fontos célkitűzése az ország innovációs
képességeinek és kapacitásainak, valamint a magyar ipari és szolgáltató szektornak a fókuszált
fejlesztése.
A GINOP céljainak kapcsolata az ITP céljaihoz:
A turisztika terén a GINOP megyehatárokon átnyúló, országos és/vagy nemzetközi jelentőségű, és
központi koordinációt igénylő fejlesztéseket, valamint a tematikus hálózatok fejlesztését támogatja. A
megyei ITP pedig a GINOP-ban rögzített turisztikai tevékenységek között nem szereplő, de azokhoz
kapcsolódó, ráhordó térségi és helyi léptékű projekteket támogat.
Az ITP hozzájárul a foglalkoztatás ösztönző és az életminőség javítását célzó családbarát, munkába
állást segítő intézmények és közszolgáltatások fejlesztéséhez. A megyei ITP-ből támogatott a
gyermekellátási szolgáltatásokhoz kapcsolódó fejlesztésekhez a GINOP vállalati/vállalkozói
környezetben működő szolgáltatások esetében humán jellegű tevékenységek támogatását biztosítja.
Az ITP (a TOP 2.1-es településfejlesztési intézkedéséhez kapcsolódóan) a barnamezős fejlesztéseket
támogat, a GINOP hasonló projekteket gazdaságfejlesztési céllal támogat.
Az ITP (a TOP 3.2-es energiahatékonysági intézkedés keretében) az önkormányzati fejlesztéseket, míg
a GINOP 4. prioritása alatt a vállalkozások (kkv-k) épületenergetikai és megújuló energia felhasználás
növelését célzó projektjei kapnak helyet. Az intézkedés keretében támogatott beavatkozásokhoz
kapcsolhatóak azok a szemléletformálási, disszeminációs tevékenységek is, amelyek pl. a projektek
keretében beszerzett eszközök bemutatását szolgálják.
Az ITP (a TOP 5.1 intézkedés) a megyei szintű foglalkoztatási paktumok keretében a megyei
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foglalkoztatási együttműködéshez kapcsolódva biztosít lehetőséget a TOP 1. prioritástengelyében
biztosított üzleti infrastruktúrához, befektetés-ösztönzéshez, térségi gazdasági hálózathoz, helyi
termékmenedzsmenthez, helyi gazdaság-szervezéshez kapcsolódó megyei szintű képzési,
foglalkoztatási, egyéb ESZA típusú tevékenységekre. A GINOP keretében a megyei szintű
foglalkoztatási együttműködésekbe illeszkedve kis- és középvállalkozások foglalkoztatási, képzési
támogatása is megvalósítható. A foglalkoztatási együttműködések (paktumok) keretében tervezett
beavatkozások az adott térségben működő munkáltatók, köztük a TOP által támogatott üzleti
infrastruktúrát igénybevevő vállalkozások, valamint a GINOP-ból ERFA fejlesztésben részesülő kkvk) humánerőforrás-igényét koncentrált képzési- és átmeneti bértámogatással segíthetik, ezzel is
támogatva a helyben élő hátrányos helyzetű munkanélküliek és inaktívak elhelyezkedését.
Az ITP (TOP 5.1 intézkedés) keretében helyi szintű foglalkoztatási együttműködések támogatása is
lehetséges: az adott térségben működő munkáltatók, köztük a TOP által támogatott üzleti
infrastruktúrát igénybevevő vállalkozások, köztük a GINOP-ból ERFA fejlesztésben részesülő kkv-k)
humánerőforrás-igényének koncentrált képzési- és átmeneti bértámogatása, a helyben élő hátrányos
helyzetű munkanélküliek és inaktívak számára.
Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP)
A IKOP prioritásai és intézkedései:
1. Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása
a. Az országhatárok elérésnek javítása a magyarországi TEN-T úthálózaton
2. Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi úti elérhetőség javítása
3. Fenntartható városi közlekedés fejlesztése, elővárosi vasúti elérhetőség javítása
a. A Közép-magyarországi Régió városi-elővárosi közösségi közlekedési
teljesítményének megőrzése
b. A vidéki városi-elővárosi közösségi közlekedési teljesítmény megőrzése
4. A TEN-T hálózat közúti elérhetőségének javítása
a. Megyei jogú városok közúti elérhetőségének javítása
5. Pénzügyi eszközök
Az IKOP elsődleges célja a közlekedés hálózat gerincének (1-2-3 számjegyű utak infrastruktúrájának)
fejlesztése, a transzeurópai közlekedési hálózaton keresztül a városi közlekedésen át, egészen a
környezetbarát megoldásokig.
Az IKOP céljainak kapcsolata az ITP céljaihoz:
Az ITP keretében (TOP 1.3 intézkedés) a TEN-T hálózaton kívüli utak közül az országos közúthálózat
alacsonyabb rendű, jellemzően 4-5 számjegyű útjainak és belterületi önkormányzati utak (kivéve
mezőgazdasági és erdészeti utak) burkolatának és alépítményeinek felújítása, fejlesztése támogatható,
beleértve a városok gazdasági övezeteit feltáró elkerülő utak, valamint az országhatárhoz vagy
határátkelőhelyhez vezető utak kialakítását, fejlesztését is.
A fenntartható települési közlekedési lehetőségek megteremtéséhez a megyei ITP (a TOP 3.1
keretében) és az IKOP is hozzájárul: a nagyléptékű, kötöttpályás közösségi (villamos, vasút)
közlekedési projektek megvalósítása az IKOP kompetenciájába tartoznak, míg a TOP a nem
kötöttpályás közösségi közlekedési fejlesztéseket támogatja. Az autóbusz-beszerzések csak integrált
fejlesztések részeként valósulhatnak meg.
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)
A KEHOP prioritásai és intézkedései:
1. A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás
a. A vízgazdálkodással és az éghajlatváltozás hatásaival kapcsolatos adat- és
tudásbázisok fejlesztése
b. A hatékony alkalmazkodás társadalmi feltételeinek elősegítése
c. A vízkészletekkel történő fenntartható gazdálkodás feltételeinek javítása
d. A vizek okozta kártételekkel szembeni ellenálló-képesség javítása
e. Dombvidéki vízgazdálkodás feltételeinek javítása, tározók építése
f. A személy- és vagyonbiztonság növelése céljából a katasztrófavédelmi
beavatkozások hatékonyságának fokozása
2. Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és – tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése
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a. Ivóvízminőség-javítás ivóvíz¬kezelési technológiák fejlesztésével, más
vízbázisra áttéréssel, térségi rendszerek kialakításával, rekonstrukcióval,
illetve ezek kombinációjával
b. Szennyvíz-elvezetéssel és -kezeléssel kapcsolatos fejlesztések
c. A szennyvíziszap optimális hasznosítása érdekében szükséges beruházások és
fejlesztések, energiahatékonysági elemekkel
3. Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések
a. Az elkülönített gyűjtési és szállítási rendszerek fejlesztése
b. Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a
települési hulladék vonatkozásában
c. Országos Környezeti Kármentesítési Program
4. Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések
a. A természetvédelmi helyzet javítását és a leromlott ökoszisztémák
helyreállítását célzó élőhely-fejlesztés
b. A természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek javítása
c. A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és
fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020
célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok
d. A hazai Natura 2000 területek egységes szemléletben, a helyi közösségek
bevonásával történő bemutatását szolgáló mintaprojektek
5. Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása
a. Hálózatra termelő, nem épülethez kötött megújuló energiaforrás alapú
zöldáram-termelés elősegítése
b. Épületek energiahatékonysági korszerűsítése, megújuló energiaforrások
alkalmazásának kombinálásával
c. Távhő és hőellátó rendszerek energetikai fejlesztése, illetve megújuló alapra
helyezése
d. Szemléletformálási programok
A KEHOP célja, hogy a magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővülésére épülő
gazdasági növekedés az emberi élet és a környezeti elemek - hosszú távú változásokat is figyelembe
vevő - védelmével összhangban valósuljon meg.
A KEHOP céljainak kapcsolata az ITP céljaihoz:
Az ITP (a TOP 3.2-es energiahatékonysági intézkedés keretében) az önkormányzati fejlesztéseket, míg
az energiamenedzsment rendszerek támogatása a közszféra esetén (ide értve a központi költségvetési
szerveket a KEHOP 5. prioritás 2. intézkedése alatt történik. Az intézkedés keretében támogatott
beavatkozásokhoz kapcsolhatóak azok a szemléletformálási, disszeminációs tevékenységek is,
amelyek pl. a projektek keretében beszerzett eszközök bemutatását szolgálják.
Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP)
A RSZTOP prioritásai és intézkedései:
1. Technikai segítségnyújtás
2. Élelmiszersegély biztosítása szegény gyermekes családok számára
3. Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára
4. Élelmiszersegély biztosítása közterületen élők számára
5. Élelmiszersegély biztosítása szociálisan rászoruló, megváltozott munkaképességű,
valamint rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek számára
Az RSZTOP legfontosabb célja, hogy a leginkább rászoruló személyeket - a szegénységben élő
gyermekeket, a hajléktalanokat, valamint a rendkívül alacsony jövedelmű személyeket - megfelelő
étkezéshez és alapvető fogyasztási cikkekhez juttassa.
Az RSZTOP céljai közvetve több megyei az ITP célhoz is kapcsolódnak (pl. a TOP 4.3 és a TOP 5.2
intézkedések keretében megvalósuló fejlesztések esetében)
Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program (KÖFOP)
A KÖFOP a közigazgatás és a közszolgáltatási szféra kiemelt fejlesztéseit támogatja. Az operatív
program ad egyben helyet a 2014-2020 időszakban az Európai Strukturális és Beruházási alapok
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végrehajtásához szükséges
segítségnyújtási forrásoknak.

tagállami

funkciók

finanszírozásához

felhasználható

technikai

Vidékfejlesztési Program (VP)
A VP elsődleges célja a mezőgazdasági vállalkozások versenyképességének növelése, az agrárium
fenntartható fejlődése, a vidéki térségek és közösségek erősítése, az életminőség javítása a vidéki
térségekben, valamint a gazdasági fejlődés támogatása.
A VP kapcsolata az ITP céljaihoz:
A helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztését a megyei ITP kis léptékű és önkormányzati projektek
esetében (pl a helyi piacszervezés, helyi termék-előállítás, mezőgazdasági termékek térségi piacra
jutását elősegítő, termelést követő műveletek, kezelések, tárolás, hűtés, válogatás, mosás, csomagolás)
támogatja. A VP pedig a vállalkozások részére a hasonló tartalmú, nagyobb léptékű agrárlogisztikai
infrastruktúra fejlesztést támogat.
Az ITP keretében az országos közúthálózat alacsonyabb rendű, jellemzően 4-5 számjegyű útjainak és
belterületi önkormányzati utak (kivéve mezőgazdasági és erdészeti utak) burkolatának és
alépítményeinek felújítása, fejlesztése támogatható, beleértve a városok gazdasági övezeteit feltáró
elkerülő utak, valamint az országhatárhoz vagy határátkelőhelyhez vezető utak kialakítását,
fejlesztését is. A VP a mezőgazdasági és erdészeti utak támogatására biztosít lehetőséget.
Az ITP (a TOP 3.2-es energiahatékonysági intézkedés keretében) az önkormányzati fejlesztéseket, míg
a VP a mezőgazdasági/élelmiszer-feldolgozó és erdőgazdálkodási, erdészeti vállalkozások saját célú
üzemi (on-farm) energia-hatékonysági beruházásait és megújuló energia-előállítását támogatja. Az
intézkedés keretében támogatott beavatkozásokhoz kapcsolhatóak azok a szemléletformálási,
disszeminációs tevékenységek is, amelyek pl. a projektek keretében beszerzett eszközök bemutatását
szolgálják.
Az ITP (a TOP 4.2 keretében) szociális alapszolgáltatási fejlesztéseket támogat, míg a VP az alapvető
szolgáltatások intézkedése keretében a falu- és tanyagondnoki szolgáltatásokhoz, a köz- és
vagyonbiztonsághoz (pl. polgárőr, mezőőr), és a többfunkciós közösségi terek, szolgáltató központok
tereket kapcsolódó fejlesztéseket támogatja a vidéki térségekben.
Az ITP (a TOP 5.3 keretében) célzott helyi közösségfejlesztési programokat támogat. A TOP
beavatkozások elsődlegesen a TOP egyéb prioritástengelyeihez kapcsolódva valósulnak meg, ez adja
meg az általános lehatárolást az EFOP és a VP hasonló programjaival. A VP a vidéki CLLD keretében
finanszírozhat helyi közösséget erősítő programokat a vidéki térségekben, a TOP általánosan biztosítja
ezt a lehetőséget, inkább városi fókusszal, de ez nem kizárólagos.

Ausztria-Magyarország 2014-2020 INTERREG V-A Program
Az Ausztria-Magyarország INTERREG V-A Program az Ausztria-Magyarország Határon
Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 folytatása.
Az AT-HU Orogram kiválasztott beruházási prioritásai az alábbiak:
3d) KKV-k kapacitásának fejlesztése,
6c) kulturális és természeti örökség védelme, elősegítése és fejlesztése,
6d) a biológiai sokféleség védelme, a talajvédelem és az ökoszisztéma-szolgáltatások
elősegítése, ideértve a NATURA 2000-t és a zöld infrastruktúrákat is,
6f) környezetvédelem és az erőforrások hatékonyságágának elősegítése a
hulladékgazdálkodási ágazatban, a vízgazdálkodási ágazatban, a talajvédelem során,
illetve a légszennyezettség csökkentése érdekében,
7b) regionális mobilitás fokozása,
7c) zöld közlekedési rendszerek,
11) az intézményi kapacitások és a közigazgatás hatékonyságának fokozása
Az AT-HU program várható prioritásai:
1. A KKV-k versenyképességének javítása
2. A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása
3. A fenntartható közlekedés előmozdítása és a kapacitáshiányok megszüntetése a főbb
hálózati infrastruktúrákban
4. Az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás
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5. Technikai segítségnyújtás
Az AT-HU Program céljai közvetve több megyei az ITP célhoz is kapcsolódnak (pl. a TOP 1.2, TOP
1.3, TOP 3.1, TOP 5.1 és a TOP 5.3 intézkedések keretében megvalósuló fejlesztések esetében)

Szlovákia-Magyarország 2014-2020 INTERREG V-A Program
Az SK-HU Program várható prioritásai:
1. Természet és kultúra (a kulturális és természeti örökség védelme, elősegítése és
fejlesztése)
2. A határon átívelő közlekedés fejlesztése (fenntartható közlekedés elősegítése és a
kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrák előtti akadályok elhárítása)
3. A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése
4. A határon átnyúló intézményi kapacitások és a közigazgatás hatékonyságának fokozása
Az SK-HU Program céljai közvetve több megyei az ITP célhoz is kapcsolódnak (pl. a TOP 1.2, TOP
1.3, TOP 3.1, TOP 5.1 és a TOP 5.3 intézkedések keretében megvalósuló fejlesztések esetében)

Az ITP integráltságának biztosítása:
Az ITP előző pontban bemutatott célkitűzései az alábbiak szerint járulnak hozzá a megyei területi
célok megvalósulásához:
1. Az iparterületek és az ipari parkok létesítése és fejlesztése támogatja
- a versenyképes élelmiszeripari térség kialakulását, valamint az ipari telephelyi feltételek
javítását és a szolgáltatások megújítását (Csornai járás);
- a gazdasági potenciál erősítését (Győri járás);
- az agrártermelés és az élelmiszeripar termelési feltételeinek javítását, valamint az ipari
termelés feltételeinek és meglévő kapacitásainak megújítását (Kapuvári járás);
- a gazdasági bázis erősítését és az innovatív környezet élénkítését (Mosonmagyaróvári
járás);
- a gazdasági potenciál fejlesztését (Pannonhalmi járás);
- az innováció és a tudásipar fejlesztését (Soproni járás);
- a periférikus helyzet mérséklését (Téti járás).
2. Helyi és térségi jelentőségű – turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti –
örökség turisztikai hasznosítása és fejlesztése munkahely-teremtési céllal
- A térségi kisközpontok intézményhálózatának javítása, azok szervező szerepköreinek
kiszélesítése (Csornai járás);
- A gazdasági potenciál erősítése (Győri járás);
- Turisztikai kínálat élénkítése és A térség belső kohéziójának javítása, a térségi központok
fejlesztése, települési kapcsolatok javítása (Kapuvári járás);
- A térség adottságaira épülő turisztikai kínálat javítása (Mosonmagyaróvári járás);
- Környezeti értékek védelme és a gazdasági potenciál fejlesztése, valamint a térség belső
kohéziójának javítása (Pannonhalmi járás);
- Turisztikai aktivitás élénkítése (Soproni járás);
- Térségszervező funkciók kiépítése Téten és a táji, környezeti értékekhez kapcsolódó
gazdasági bázisok fejlesztése, valamint a térség belső kohéziójának javítása (Téti járás);
3. Alsóbbrendű országos közúthálózat, településközi és belterületi önkormányzati utak, valamint
az országhatárhoz vezető utak fejlesztése
- Az agrártermelés feltételeinek javítása, az élelmiszeripar helyzetbe hozása és az ipari
telephelyi feltételek jobbítása, a szolgáltatások megújítása (Csornai járás);
- Közlekedési hálózat fejlesztése (Győri járás);
- A térség belső kohéziójának javítása, a térségi központok fejlesztése, települési
kapcsolatok javítása (Kapuvári járás);
- Az egyre intenzívebb szuburbanizációs folyamatok kedvezőtlen hatásainak mérséklése a
térség településeiben (Mosonmagyaróvári járás);
- Közlekedési kapcsolatok megújítása (Pannonhalmi járás);
- Közlekedési kapcsolatok fejlesztése (Soproni járás);
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A belső közlekedési kapcsolatok javítása a nagyváros elérhetőségének javításával (Téti
járás);
Az életminőség és a gyermekes szülők foglalkoztatási helyzetének javítása érdekében a
gyermekjóléti alapellátás és az óvodák fejlesztése
- A térségi kisközpontok intézményhálózatának javítása, azok szervező szerepköreinek
kiszélesítése, a térség belső kohéziójának javítása (Csornai járás);
- Élhető települések (Győri járás);
- A térség belső kohéziójának javítása, a térségi központok fejlesztése, települési
kapcsolatok javítása (Kapuvári járás);
- Az egyre intenzívebb szuburbanizációs folyamatok kedvezőtlen hatásainak mérséklése a
térség településeiben (Mosonmagyaróvári járás);
- A térség belső kohéziójának javítása (Pannonhalmi járás);
- Térségi központok fejlesztése, települési kapcsolatok javítása (Soproni járás);
- Térségszervező funkciók kiépítése Téten és a térség belső kohéziójának javítása (Téti
járás);
Vállalkozók és befektetők számára fenntartható és vonzó városszerkezet kialakítása a városi
közterület megújítás és a kapcsolódó környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése által
- A térségi kisközpontok intézményhálózatának javítása, azok szervező szerepköreinek
kiszélesítése, a térség belső kohéziójának javítása (Csornai járás);
- Élhető települések (Győri járás);
- A térség belső kohéziójának javítása, a térségi központok fejlesztése, települési
kapcsolatok javítása (Kapuvári járás);
- Az egyre intenzívebb szuburbanizációs folyamatok kedvezőtlen hatásainak mérséklése a
térség településeiben (Mosonmagyaróvári járás);
- Környezeti értékek védelme és a térség belső kohéziójának javítása (Pannonhalmi járás);
- Térségi központok fejlesztése, települési kapcsolatok javítása (Soproni járás);
- A táji, környezeti értékekhez kapcsolódó gazdasági bázisok fejlesztése (Téti járás);
Környezetbarát közlekedésfejlesztés, személyszállítási feltételek, közlekedésbiztonsági és
kerékpáros közlekedés javítása/fejlesztése
- Az agrártermelés feltételeinek javítása, az élelmiszeripar helyzetbe hozása és az ipari
telephelyi feltételek jobbítása, a szolgáltatások megújítása (Csornai járás);
- Közlekedési hálózat fejlesztése (Győri járás);
- A térség belső kohéziójának javítása, a térségi központok fejlesztése, települési
kapcsolatok javítása (Kapuvári járás);
- Az egyre intenzívebb szuburbanizációs folyamatok kedvezőtlen hatásainak mérséklése a
térség településeiben (Mosonmagyaróvári járás);
- Közlekedési kapcsolatok megújítása (Pannonhalmi járás);
- Közlekedési kapcsolatok fejlesztése (Soproni járás);
- A belső közlekedési kapcsolatok javítása a nagyváros elérhetőségének javításával (Téti
járás);
Önkormányzati intézmények energia-hatékonyság központú fejlesztések, továbbá helyi
adottságokhoz mérten a megújuló energiaforrások kiaknázása
- A térségi kisközpontok intézményhálózatának javítása, azok szervező szerepköreinek
kiszélesítése (Csornai járás);
- Élhető települések és az agglomerációs intézményrendszer fejlesztése (Győri járás);
- A térség belső kohéziójának javítása, a térségi központok fejlesztése, települési
kapcsolatok javítása (Kapuvári járás);
- Az egyre intenzívebb szuburbanizációs folyamatok kedvezőtlen hatásainak mérséklése a
térség településeiben (Mosonmagyaróvári járás);
- Környezeti értékek védelme (Pannonhalmi járás);
- Térségi központok fejlesztése, települési kapcsolatok javítása (Soproni járás);
- A táji, környezeti értékekhez kapcsolódó gazdasági bázisok fejlesztése (Téti járás);
A települések egészségügyi alapellátás szolgáltatásainak korszerűsítése
-

4.

5.

6.

7.

8.
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A térségi kisközpontok intézményhálózatának javítása, azok szervező szerepköreinek
kiszélesítése (Csornai járás);
- Élhető települések (Győri járás);
- A térség belső kohéziójának javítása, a térségi központok fejlesztése, települési
kapcsolatok javítása (Kapuvári járás);
- Az egyre intenzívebb szuburbanizációs folyamatok kedvezőtlen hatásainak mérséklése a
térség településeiben (Mosonmagyaróvári járás);
- A térség belső kohéziójának javítása (Pannonhalmi járás);
- Térségi központok fejlesztése, települési kapcsolatok javítása (Soproni járás);
- Térségszervező funkciók kiépítése Téten (Téti járás);
A családokról, a gyerekekről, a fogyatékosokról, az időskorúakról, a szenvedélybetegekről, és
a hajléktalan emberekről gondoskodó szociális alapellátás infrastrukturális feltételeinek
fejlesztése
- A térségi kisközpontok intézményhálózatának javítása, azok szervező szerepköreinek
kiszélesítése (Csornai járás);
- Élhető települések (Győri járás);
- A térség belső kohéziójának javítása, a térségi központok fejlesztése, települési
kapcsolatok javítása (Kapuvári járás);
- Az egyre intenzívebb szuburbanizációs folyamatok kedvezőtlen hatásainak mérséklése a
térség településeiben (Mosonmagyaróvári járás);
- A térség belső kohéziójának javítása (Pannonhalmi járás);
- Térségi központok fejlesztése, települési kapcsolatok javítása (Soproni járás);
- Térségszervező funkciók kiépítése Téten (Téti járás);
A társadalmi integráció elősegítése, továbbá az érintett, települési szövetbe ágyazott
városrészek meglévő funkcióinak bővítése, fejlesztése, új gazdasági, szociális, közösségi és
közterületi funkciók kialakítása
- A térségi kisközpontok intézményhálózatának javítása, azok szervező szerepköreinek
kiszélesítése (Csornai járás);
- Élhető települések (Győri járás);
- A térség belső kohéziójának javítása, a térségi központok fejlesztése, települési
kapcsolatok javítása (Kapuvári járás);
- Az egyre intenzívebb szuburbanizációs folyamatok kedvezőtlen hatásainak mérséklése a
térség településeiben (Mosonmagyaróvári járás);
- A térség belső kohéziójának javítása (Pannonhalmi járás);
- Térségi központok fejlesztése, települési kapcsolatok javítása (Soproni járás);
- Térségszervező funkciók kiépítése Téten (Téti járás);
A megyei foglalkoztatási stratégia tervezése, a partnerség és az együttműködés erősítésére
szervezet-kialakítás és -működtetés
- Az agrártermelés feltételeinek javítása, az élelmiszeripar helyzetbe hozása és az ipari
telephelyi feltételek jobbítása, a szolgáltatások megújítása (Csornai járás);
- A gazdasági potenciál erősítése (Győri járás);
- Az agrártermelés és az élelmiszeripar termelési feltételeinek javítása és az ipari termelés
feltételeinek és meglévő kapacitásainak megújítása (Kapuvári járás);
- Gazdasági bázis, innovatív környezet élénkítése (Mosonmagyaróvári járás);
- A gazdasági potenciál fejlesztése (Pannonhalmi járás);
- Innováció, tudásipar (Soproni járás);
- Térségszervező funkciók kiépítése Téten és a táji, környezeti értékekhez kapcsolódó
gazdasági bázisok fejlesztése (Téti járás);
A szociális városrehabilitációhoz kapcsolódó ESZA programok
- A térségi kisközpontok intézményhálózatának javítása, azok szervező szerepköreinek
kiszélesítése (Csornai járás);
- Élhető települések (Győri járás);
- A térség belső kohéziójának javítása, a térségi központok fejlesztése, települési
kapcsolatok javítása (Kapuvári járás);
-

9.

10.

11.

12.

41

Az egyre intenzívebb szuburbanizációs folyamatok kedvezőtlen hatásainak mérséklése a
térség településeiben (Mosonmagyaróvári járás);
- Környezeti értékek védelme és a térség belső kohéziójának javítása (Pannonhalmi járás);
- Térségi központok fejlesztése, települési kapcsolatok javítása (Soproni járás);
- Térségszervező funkciók kiépítése Téten (Téti járás);
13. Közösségi, társadalmi bevonáson alapuló helyi közösségfejlesztést szolgáló projektek
- A térségi kisközpontok intézményhálózatának javítása, azok szervező szerepköreinek
kiszélesítése (Csornai járás);
- Élhető települések (Győri járás);
- A térség belső kohéziójának javítása, a térségi központok fejlesztése, települési
kapcsolatok javítása (Kapuvári járás);
- Az egyre intenzívebb szuburbanizációs folyamatok kedvezőtlen hatásainak mérséklése a
térség településeiben (Mosonmagyaróvári járás);
- Környezeti értékek védelme és a térség belső kohéziójának javítása (Pannonhalmi járás);
- Térségi központok fejlesztése, települési kapcsolatok javítása (Soproni járás);
- Térségszervező funkciók kiépítése Téten (Téti járás);
-

2.3 Az ITP külső területi kapcsolatrendszerének vizsgálata
A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat saját területfejlesztési dokumentumai – köztük az ITP
kidolgozása során – tekintettel volt az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció készülő,
majd elfogadott dokumentumára, továbbá az egyes ágazatok hazai fejlesztési dokumentumaira,
valamint a szaktárcák gondozásában alakuló uniós ágazati OP-kra.
Megyénk esetében vizsgálandó az országban betöltött határ menti szerepe és a szomszédos megyékkel
való kapcsolata. A megye fejlesztése sem tervezhető megyei jogú városai, továbbá az országos,
valamint a határon átnyúló rendszerek megyénket érintő fejlesztési céljai ismeretének hiányában.
Mindezekre figyelemmel a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat szomszédjaival (5. ábra)
- a 3 magyarországi megyével (Komárom-Esztergom, Veszprém, Vas),
- a 3 szlovákiai megyével (Pozsony, Nagyszombat, Nyitra) és
- az ausztriai Burgenland tartománnyal
folyamatosan egyeztetett a területi tervezés során.

6. ábra Győr-Moson-Sopron megye belföldi és külföldi szomszédjai
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Győr-Moson-Sopron megye a hazai és határon túli „középszintű” szomszédjaival egyeztetve, a
megyehatáron túlnyúló közös fejlesztési területeket áttekintve dolgozta ki Integrált Területi
Programját.
Kapcsolódás a szomszédos megyék programjaihoz:
Vas megye ITP céljai
Önkormányzati gazdasági
területek fejlesztése és
elérhetőségük javítása

Élhető, vonzó települések
megteremtése és a
munkavállalást ösztönző
infrastruktúra fejlesztése

Leszakadó városi területek
megújítása és hátrányos
helyzetűeket támogató
programok megvalósítása

Természeti adottságokra és
kulturális örökségre épülő
turizmus fejlesztése
Az energiahatékonyság
növelése és a helyi
erőforrások fenntartható
használatának elősegítése

A Veszprém megyén belüli
területi egyenlőtlenségek
csökkentése komplex
fejlesztések megvalósításával

Győr-Moson-Sopron Megyei ITP kapcsolódó céljai
ITP 1 Iparterületek és ipari parkok létesítése és fejlesztése
ITP 3 Alsóbbrendű országos közúthálózat, településközi és
belterületi önkormányzati utak, valamint az országhatárhoz
vezető utak fejlesztése.
ITP 4 Az életminőség és a gyermekes szülők foglalkoztatási
helyzetének javítása érdekében a gyermekjóléti alapellátás és
az óvodák fejlesztése
ITP 5 Vállalkozók és befektetők számára fenntartható és vonzó
városszerkezet kialakítása, a városi közterületek megújítása és
a kapcsolódó környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése által
ITP 6 Környezetbarát közlekedésfejlesztés, személyszállítási
feltételek, közlekedésbiztonsági és kerékpáros közlekedés
javítása/fejlesztése.
ITP 8 A települések egészségügyi alapellátás szolgáltatásainak
korszerűsítése
ITP 9 A családokról, a gyerekekről, a fogyatékosokról, az
időskorúakról, a szenvedélybetegekről és a hajléktalan
emberekről gondoskodó szociális alapellátás infrastrukturális
feltételeinek fejlesztése
ITP 10 A társadalmi integráció elősegítése, továbbá az érintett,
települési szövetbe ágyazott városrészek meglévő funkcióinak
bővítése, fejlesztése, új gazdasági, szociális, közösségi és
közterületi funkciók kialakítása
ITP 11 A megyei foglalkoztatási stratégia tervezése, a
partnerség és az együttműködés erősítésére szervezet
kialakítás és működtetés
ITP 12 A szociális városrehabilitációhoz kapcsolódó ESZA
programok
ITP 13 Közösségi, társadalmi bevonáson alapuló helyi
közösségfejlesztést szolgáló projektek
ITP 2 Helyi és térségi jelentőségű – turisztikai vonzerőt
képező kulturális, épített, természeti – örökség turisztikai
hasznosítása és fejlesztése, munkahely-teremtési céllal
ITP 5 Vállalkozók és befektetők számára fenntartható és
vonzó városszerkezet kialakítása, a városi közterületek
megújítása és a kapcsolódó környezetvédelmi infrastruktúra
fejlesztése által
ITP 7 Önkormányzati intézmények energia-hatékonyság
központú infrastruktúra-fejlesztések, továbbá helyi
adottságokhoz mérten a megújuló energiaforrások kiaknázás
Győr-Moson-Sopron megye
összes (13 db)
ITP célja
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Veszprém megye ITP céljai

Győr-Moson-Sopron Megyei ITP kapcsolódó céljai
ITP 1 Iparterületek és ipari parkok létesítése és fejlesztése

Térségi versenyképesség
javítása

Természeti erőforrások
fenntartható használata

Megyén belüli és kívüli
kapcsolatok erősítése

Kistelepülések
életképességnek javítása

ITP 11 A megyei foglalkoztatási stratégia tervezése, a
partnerség és az együttműködés erősítésére szervezet
kialakítás és működtetés
ITP 13 Közösségi, társadalmi bevonáson alapuló helyi
közösségfejlesztést szolgáló projektek
ITP 2 Helyi és térségi jelentőségű – turisztikai vonzerőt
képező kulturális, épített, természeti – örökség turisztikai
hasznosítása és fejlesztése, munkahely-teremtési céllal
ITP 7 Önkormányzati intézmények energia-hatékonyság
központú infrastruktúra-fejlesztések, továbbá helyi
adottságokhoz mérten a megújuló energiaforrások kiaknázás
ITP 5 Vállalkozók és befektetők számára fenntartható és vonzó
városszerkezet kialakítása, a városi közterületek megújítása és
a kapcsolódó környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése által
ITP 10 A társadalmi integráció elősegítése, továbbá az érintett,
települési szövetbe ágyazott városrészek meglévő funkcióinak
bővítése, fejlesztése, új gazdasági, szociális, közösségi és
közterületi funkciók kialakítása
ITP 12 A szociális városrehabilitációhoz kapcsolódó ESZA
programok
ITP 3 Alsóbbrendű országos közúthálózat, településközi és
belterületi önkormányzati utak, valamint az országhatárhoz
vezető utak fejlesztése.
ITP 6 Környezetbarát közlekedésfejlesztés, személyszállítási
feltételek, közlekedésbiztonsági és kerékpáros közlekedés
javítása/fejlesztése.
ITP 4 Az életminőség és a gyermekes szülők foglalkoztatási
helyzetének javítása érdekében a gyermekjóléti alapellátás és
az óvodák fejlesztése
ITP 8 A települések egészségügyi alapellátás szolgáltatásainak
korszerűsítése
ITP 9 A családokról, a gyerekekről, a fogyatékosokról, az
időskorúakról, a szenvedélybetegekről és a hajléktalan
emberekről gondoskodó szociális alapellátás infrastrukturális
feltételeinek fejlesztése

44

Komárom-Esztergom megye
ITP céljai

Erős makrotérségi pozíciókkal
rendelkező, stabil
diverzifikáció gazdaság

Megyei turisztikai program

Fenntartható működésre és
rugalmas alkalmazkodásra
képes térségek és települések

Győr-Moson-Sopron Megyei ITP kapcsolódó céljai
ITP 1 Iparterületek és ipari parkok létesítése és fejlesztése
ITP 3 Alsóbbrendű országos közúthálózat, településközi és
belterületi önkormányzati utak, valamint az országhatárhoz
vezető utak fejlesztése
ITP 5 Vállalkozók és befektetők számára fenntartható és vonzó
városszerkezet kialakítása, a városi közterületek megújítása és a
kapcsolódó környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése által
ITP 10 A társadalmi integráció elősegítése, továbbá az érintett,
települési szövetbe ágyazott városrészek meglévő funkcióinak
bővítése, fejlesztése, új gazdasági, szociális, közösségi és
közterületi funkciók kialakítása
ITP 11 A megyei foglalkoztatási stratégia tervezése, a
partnerség és az együttműködés erősítésére szervezet
kialakítás és működtetés
ITP 13 Közösségi, társadalmi bevonáson alapuló helyi
közösségfejlesztést szolgáló projektek
ITP 2 Helyi és térségi jelentőségű – turisztikai vonzerőt képező
kulturális, épített, természeti – örökség turisztikai hasznosítása
és fejlesztése, munkahely-teremtési céllal
ITP 5 Vállalkozók és befektetők számára fenntartható és vonzó
városszerkezet kialakítása, a városi közterületek megújítása és a
kapcsolódó környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése által
ITP 6 Környezetbarát közlekedésfejlesztés, személyszállítási
feltételek, közlekedésbiztonsági és kerékpáros közlekedés
javítása/fejlesztése.
ITP 11 A megyei foglalkoztatási stratégia tervezése, a
partnerség és az együttműködés erősítésére szervezet
kialakítás és működtetés
ITP 13 Közösségi, társadalmi bevonáson alapuló helyi
közösségfejlesztést szolgáló projektek
ITP 1 Iparterületek és ipari parkok létesítése és fejlesztése
ITP 4 Az életminőség és a gyermekes szülők foglalkoztatási
helyzetének javítása érdekében a gyermekjóléti alapellátás és
az óvodák fejlesztése
ITP 5 Vállalkozók és befektetők számára fenntartható és vonzó
városszerkezet kialakítása, a városi közterületek megújítása és a
kapcsolódó környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése által
ITP 6 Környezetbarát közlekedésfejlesztés, személyszállítási
feltételek, közlekedésbiztonsági és kerékpáros közlekedés
javítása/fejlesztése
ITP 7 Önkormányzati intézmények energia-hatékonyság
központú infrastruktúra-fejlesztések, továbbá helyi
adottságokhoz mérten a megújuló energiaforrások kiaknázás
ITP 8 A települések egészségügyi alapellátás szolgáltatásainak
korszerűsítése
ITP 9 A családokról, a gyerekekről, a fogyatékosokról, az
időskorúakról, a szenvedélybetegekről és a hajléktalan
emberekről gondoskodó szociális alapellátás infrastrukturális
feltételeinek fejlesztése
ITP 10 A társadalmi integráció elősegítése, továbbá az érintett,
települési szövetbe ágyazott városrészek meglévő funkcióinak
bővítése, fejlesztése, új gazdasági, szociális, közösségi és
közterületi funkciók kialakítása
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Komárom-Esztergom megye
ITP céljai

Győr-Moson-Sopron Megyei ITP kapcsolódó céljai

Fokozódó társadalmi
aktivitás befogadás és
kreativitás

ITP 4 Az életminőség és a gyermekes szülők foglalkoztatási
helyzetének javítása érdekében a gyermekjóléti alapellátás és
az óvodák fejlesztése
ITP 5 Vállalkozók és befektetők számára fenntartható és vonzó
városszerkezet kialakítása, a városi közterületek megújítása és a
kapcsolódó környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése által
ITP 8 A települések egészségügyi alapellátás szolgáltatásainak
korszerűsítése
ITP 9 A családokról, a gyerekekről, a fogyatékosokról, az
időskorúakról, a szenvedélybetegekről és a hajléktalan
emberekről gondoskodó szociális alapellátás infrastrukturális
feltételeinek fejlesztése
ITP 10 A társadalmi integráció elősegítése, továbbá az érintett,
települési szövetbe ágyazott városrészek meglévő funkcióinak
bővítése, fejlesztése, új gazdasági, szociális, közösségi és
közterületi funkciók kialakítása
ITP 11 A megyei foglalkoztatási stratégia tervezése, a
partnerség és az együttműködés erősítésére szervezet
kialakítás és működtetés
ITP 12 A szociális városrehabilitációhoz kapcsolódó ESZA
programok
ITP 13 Közösségi, társadalmi bevonáson alapuló helyi
közösségfejlesztést szolgáló projektek

Győr-Moson-Sopron megye a Dunához kapcsolódó közös ügyeik „gondozása” érdekében KomáromEsztergom megyével közösen működteti a 2006-ban létrehozott „Szigetköz – Felső-Duna mente”
Térségi Fejlesztési Tanácsot. A Tanács a megyehatáron túl terjedő egyes kiemelt területfejlesztési
feladatok tekintetében kiemelt figyelmet fordít a közös térsége gazdasági erőforrásainak, valamint
környezetállapotának fejlesztésére.

7. ábra Szigetköz – Felső-Duna mente TFT működési területe

Győr-Moson-Sopron megye a ma még hiányzó közlekedési Sopron-Szombathely-ZalaegerszegKaposvár-Szekszárd közlekedési tengely fejlesztése érdekében Vas, Zala, Somogy, Baranya és Tolna
megyékkel közösen működteti az „M9” Térségi Fejlesztési Tanácsot. A Tanács a 6 dunántúli megyét
felfűző közlekedési korridor mielőbbi megvalósítása érdekében közös lobby tevékenységet folytat.
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A megye mindkét térségi fejlesztési tanács munkaanyagaira és jövőképére támaszkodva dolgozta ki
ITP-jét.
Észak-Dunántúl 4 megyéje a területfejlesztési koncepciók és programok kidolgozásakor figyelemmel
volt egymás készülő dokumentumaira, amelyekbe így beépültek a megyehatáron átnyúló és egyéb
kapcsolódó fejlesztési elképzelések is.
Győr-Moson-Sopron megye részt vett a 2014-2020 közötti fejlesztési időszakra szóló releváns
(magyar-osztrák és magyar-szlovák) határon átnyúló együttműködési programok kidolgozásában.
A lezajlott közel három éves tervezési folyamatban a területi szereplők meghatározott protokollt
követve végezték egyeztetéseiket, ennek eredményeként programjaik kölcsönösen megjelenítik közös
célkitűzéseiket.

8. ábra Győr-Moson-Sopron megye térszerkezeti modellje és együttműködési zónái

2.4 Az ITP belső területi kapcsolatrendszerének vizsgálata
A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat saját területfejlesztési dokumentumai – köztük az ITP
kidolgozása során – tekintettel volt a megyén belüli területfejlesztési partnerei által megfogalmazott
elvárásokra.
Győr és Sopron megyei jogú városok szintén területi szereplői a TOP-nak, így önálló ITP-ket
készítenek. Ezek tartalmára a megyei önkormányzatnak az előzménydokumentumok (helyzetfeltárás,
koncepció, program) kidolgozása során rálátása és ráhatása volt.
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat – figyelemmel a területfejlesztési törvényben előírt
kötelező feladataira, valamint a NGM-től kapott útmutatóban rögzített elvárásokra – két megyei jogú
városával Győrrel és Sopronnal karöltve készítette el a fejlesztési koncepcióját és programját, továbbá
dolgozta ki Integrált Területi Programját.
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Kapcsolódás a megyei jogú városok ITP-jében megfogalmazott célokhoz:
Győr MJV ITP céljai

Győr-Moson-Sopron Megyei ITP kapcsolódó céljai
ITP 1 Iparterületek és ipari parkok létesítése és fejlesztése

Gazdaságfejlesztés Győrben

„Lüktető Belváros”

"Élhető Győr"

„Smart City Győr”

Sopron MJV ITP céljai
Vonzó vállalkozási és
befektetési környezet
biztosítása;
A város turisztikai
attraktivitásának növelése
A helyi közszolgáltatások
infrastrukturális feltételeinek
javítása, hozzájárulás a
középületek a
fenntarthatóságához
A települési és térségi
közlekedési hálózat fejlesztése

Közlekedési és közműhálózat
fejlesztése

ITP 2 Helyi és térségi jelentőségű – turisztikai vonzerőt
képező kulturális, épített, természeti – örökség turisztikai
hasznosítása és fejlesztése, munkahely-teremtési céllal
ITP 2 Helyi és térségi jelentőségű – turisztikai vonzerőt
képező kulturális, épített, természeti – örökség turisztikai
hasznosítása és fejlesztése, munkahely-teremtési céllal
ITP 10 A társadalmi integráció elősegítése, továbbá az
érintett, települési szövetbe ágyazott városrészek meglévő
funkcióinak bővítése, fejlesztése, új gazdasági, szociális,
közösségi és közterületi funkciók kialakítása
ITP 4 Az életminőség és a gyermekes szülők foglalkoztatási
helyzetének javítása érdekében a gyermekjóléti alapellátás és
az óvodák fejlesztése
ITP 9 A családokról, a gyerekekről, a fogyatékosokról, az
időskorúakról, a szenvedélybetegekről és a hajléktalan
emberekről gondoskodó szociális alapellátás infrastrukturális
feltételeinek fejlesztése
ITP 12 A szociális városrehabilitációhoz kapcsolódó ESZA
programok
ITP 6 Környezetbarát közlekedésfejlesztés, személyszállítási
feltételek, közlekedésbiztonsági és kerékpáros közlekedés
javítása/fejlesztése.
ITP 7 Önkormányzati intézmények energia-hatékonyság
központú infrastruktúra-fejlesztések, továbbá helyi
adottságokhoz mérten a megújuló energiaforrások kiaknázás
ITP 8 A települések egészségügyi alapellátás szolgáltatásainak
korszerűsítése
Győr-Moson-Sopron Megyei ITP kapcsolódó céljai
ITP 1 Iparterületek és ipari parkok létesítése és fejlesztése
ITP 2 Helyi és térségi jelentőségű – turisztikai vonzerőt
képező kulturális, épített, természeti – örökség turisztikai
hasznosítása és fejlesztése, munkahely-teremtési céllal
ITP 7 Önkormányzati intézmények energia-hatékonyság
központú infrastruktúra-fejlesztések, továbbá helyi
adottságokhoz mérten a megújuló energiaforrások kiaknázás
ITP 8 A települések egészségügyi alapellátás szolgáltatásainak
korszerűsítése
ITP 6 Környezetbarát közlekedésfejlesztés, személyszállítási
feltételek, közlekedésbiztonsági és kerékpáros közlekedés
javítása/fejlesztése.
ITP 6 Környezetbarát közlekedésfejlesztés, személyszállítási
feltételek, közlekedésbiztonsági és kerékpáros közlekedés
javítása/fejlesztése.
ITP 10 A társadalmi integráció elősegítése, továbbá az
érintett, települési szövetbe ágyazott városrészek meglévő
funkcióinak bővítése, fejlesztése, új gazdasági, szociális,
közösségi és közterületi funkciók kialakítása
ITP 13 Közösségi, társadalmi bevonáson alapuló helyi
közösségfejlesztést szolgáló projektek
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A területi szereplő az ITP készítése során a legtöbb egyeztetést a megye 5 legmeghatározóbb városa
(Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár, Csorna, Kapuvár) önkormányzataival folytatta le.
A 8. ábra bemutatja, hogy e városok milyen – megyehatáron is túlnyúló – vonzáskörzettel rendelkezik.

9. ábra Az 5 meghatározó város vonzáskörzetei

A 9. ábra Győr-Moson-Sopron megye meghatározó városainak egymás közti, valamint a megye- és
országhatáron is túli városokkal való kapcsolatrendszerét illusztrálja.

10. ábra Győr-Moson-Sopron megye településhálózati csomópontjai

Győr-Moson-Sopron megye 7 járásának – a megyei területfejlesztési koncepcióban és programban
rögzített és bővebben kifejtett – területi céljait a 10. ábra kapcsolódó szövegdobozok tartalmazzák.
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11. ábra Területi célok
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3. Az ITP forrásallokációja
3.1 A megyei forráskeret tematikus felosztása
Az 1702/2014. (XII. 3.) kormányhatározat a Győr-Moson-Sopron megyei önkormányzat tervezési
jogkörébe utalt 2014-2020-as TOP keret (310,1 Ft/Euró árfolyamon számítva) 23,353 Mrd Ft. Ennyi
lesz tehát a teljes Győr-Moson-Sopron megyére jutó 7 éves európai uniós támogatás a hazai
társfinanszírozással együtt. Ez az összeg az országos TOP keret 2,92 %-a.
A 2014-2020-as programozási időszakban a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat hatáskörébe
utalt 23,353 milliárd Ft prioritások és intézkedések közötti megosztását az ITP 2. számú melléklete
részletezi.
Győr-Moson-Sopron megye e forrásallokáció során követte az országosan megállapított prioritási és
intézkedési arányokat, így a prioritások és intézkedések főösszegei az alábbiak:

TOP prioritások és intézkedései

A megye TOP forráskeretének megoszlása
prioritásonként és intézkedésenként a TOP belső
arányok szerint (Mrd Ft)

1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a
foglalkoztatás elősegítésére

8,727

1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése

3,344

1.2. Társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés

2,086

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

5,877

3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés

2,201

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

3,676

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

1,806

4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése
4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának
bővítése, fejlesztése

0,629
0,500

4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja

0,677

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

2,623
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5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi
foglalkoztatási együttműködések (paktumok)
5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló
helyi szintű komplex programok

1,938
0,252

5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása

0,433

Összesen

23,353
8. táblázat A megye TOP forráskeretének megoszlása prioritásonként és intézkedésenként

A Megyei Területfejlesztési Koncepció és Program alkotása során végzett igényfelmérések alapján a
potenciális projektgazdák fejlesztési igényei sokszorosan meghaladják a TOP összes intézkedéséhez
rendelt országos keretösszegből a Győr-Moson-Sopron megye részére allokált forrásokat. A megyei
önkormányzat az ITP kidolgozásánál ezért a megye részére központilag leosztott keretösszegekkel
dolgozott.

3.2 A megyei TOP forráskeret felhasználási módok szerinti megosztása az
egyes intézkedéseken belül
Az NGM útmutató szerint az egyes intézkedéseken belül a valós igények szerint meghatározott
forráskeretet a megye a következő négy formában használhatja fel:
A. a megye kiemelt fejlesztési célterületének kerete (amennyiben a megyei területfejlesztési
program kijelölt, rögzített kiemelten fontos fejlesztési, földrajzi célterületeket);
B. a megye kiemelt fejlesztési céljaira fordított keret (amennyiben a megyei területfejlesztési
program kijelölt, rögzített kiemelten fontos fejlesztési témákat is, amelyek nem köthetők egy
adott földrajzi területhez, hanem horizontálisan a megye különféle pontjain nyernek jelentőséget
a megyére jellemző módon);
C. kiemelt kedvezményezetti csoportra vonatkozó keret (amennyiben a megyei területfejlesztési
program meghatározta, hogy az adott intézkedés/konstrukció esetében támogatásra jogosult helyi
szereplők közül a megye előnyben részesít bizonyos helyi szereplői csoportokat);
D. egyéb, megyei szereplők által felhasználható keret (az adott intézkedés/konstrukció forrásai
alapvetően minden jogosult szereplő számára nyitva áll).
A felsorolt 4 lehetőség közül a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat a 13 TOP intézkedés
közül 11-ben kizárólag a „D” forrás felhasználási módot kívánja alkalmazni. Csupán az „1.2.
Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” intézkedés, valamint az „5.1
Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok)” esetében
tért el ettől.
Indokolás: A megyei önkormányzat az esetek többségében nem kíván az első három felhasználási mód
lehetőségével élni. A megyei területfejlesztési program határozott meg ugyan – részben földrajzi
tekintetben, részben fejlesztések vonatkozásában – kiemelt célokat, de a Győr-Moson-Sopron megyei
TOP keret egyes intézkedéseinek elosztható forrása oly csekély, hogy az arra pályázni jogosultak
körének (A-C módszerek alkalmazásával történő) differenciálása az esetek többségében nem lenne
szerencsés. Egyrészt az a versenysemlegesség és az esélyegyenlőség rovására menne, másrészt a
kritériumrendszer alkalmazásával önmagában is érvényesülnek a megye prioritási szempontjai.
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1. prioritási tengely
Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére
A megye e prioritáson belül az egyes intézkedéseknél az alábbi forrás-felhasználási módot
alkalmazta:
-

az 1.1, 1.3 és 1.4 számú intézkedéseinél kizárólag a „D” felhasználási módot,
az 1.2 számú intézkedésnél a C és D felhasználási módot alkalmazta.
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Minden megyén belüli
jogosult számára pályázható
Kedvezményezetti csoport
Fejlesztési cél
Földrajzi célterület

12. ábra A megyei TOP forráskeret felhasználási módok szerinti megosztása 1. prioritási tengely

A „C” felhasználási mód azt jelenti, hogy a megye a gazdag látnivalókat kínáló, így jelentős vonzerőt
nyújtó egyházakat – számukra 35%-os keret-elkülönítést alkalmazva – kiemelt kedvezményezetti
csoportként veszi figyelembe.
2. prioritási tengely

4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
0,500
0,000

Minden megyén belüli
jogosult számára pályázható
Kedvezményezetti csoport
Fejlesztési cél
Földrajzi célterület
2.1. Gazdaságélénkítő és
népességmegtartó
településfejlesztés

13. ábra A megyei TOP forráskeret felhasználási módok szerinti megosztása 2. prioritási tengely
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3. prioritási tengely

4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Minden megyén belüli
jogosult számára pályázható

Kedvezményezetti csoport
Fejlesztési cél
Földrajzi célterület

14. ábra A megyei TOP forráskeret felhasználási módok szerinti megosztása 3. prioritási tengely

4. prioritási tengely

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3

Minden megyén belüli
jogosult számára pályázható

0,2

Kedvezményezetti csoport

0,1
0

Fejlesztési cél
Földrajzi célterület

15. ábra A megyei TOP forráskeret felhasználási módok szerinti megosztása 4. prioritási tengely
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5. prioritási tengely

16. ábra a megyei TOP forráskeret felhasználási módok szerinti megosztása 5. prioritási tengely

A megyei szintű foglalkoztatási paktum a megyei önkormányzat gesztorságával valósul meg, ezért azt
a területi szereplő saját projektként kezeli. Az 5.1 intézkedés esetében ezért indokolt a „C”
felhasználási mód – 50%-os keret-elkülönítéssel történő – alkalmazása, tehát a megyei
önkormányzatot kiemelt kedvezményezett projektgazdaként kell figyelembe venni.

4. Az ITP indikátorvállalásai
4.1 Az indikátorvállalások szükségessége
A TOP 1-5. prioritás esetében operatív program prioritás / egyedi célkitűzés szinten meghatározásra
kerültek a teljesítendő kimeneti indikátorok és az elvárt célértékek. A Győr-Moson-Sopron Megyei
Önkormányzat az ITP tervezése során arra törekedett, hogy a TOP szinten vállalt célértékhez minél
nagyobb mértékben járuljon hozzá. Emellett az általános tervezési és forrásfelhasználást érintő elv
mellett fontos az ITP-nek a TOP-pal való összhangja, valamint az egyedi célok teljesülése is.

4.2 Az indikátorvállalások indoklása
A megyei önkormányzat több alkalommal egyeztetett az NGM-mel.
Az eredményességmérési keretbe tartozó (2018-as célértékkel rendelkező) indikátorok esetében
kiemelt cél legalább a forrásarányos értékek teljesítése. A nem eredményességmérési keretbe
tartozó többi OP indikátor vonatkozásában az IH mérlegelte a területi szereplők jelzéseit a kötelező
vállalás tekintetében, ezért azokra az ITP-ben nem kell adatot szolgáltatni. Ezen indikátorokat
továbbra is projektszinten, a felhívásokban foglalt feltételek segítségével fogják mérni.
A megyei szinten vállalt indikátor célértékeket
 az ITP (2018) oszlopban – (ahol releváns) és
 az ITP (2023) oszlopban
a 4. számú melléklet tartalmazza.
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A megye által vállalt „Célérték (2023)” és az országosan vállalt indikátorszám forrásarányos
megyei célértékének összehasonlítása az alábbi táblázatban látható. Az alábbi táblázatban az egyes
TOP intézkedések esetében fekete számokkal jelöltük a forrásarányos (központilag elvárt)
célértékeket, alatta pirossal a megye által vállalt célértékeket.
A megye által vállalt „Célérték (2018)” rovatokba írt, a megye által vállalt indikátorszámokat a
központilag megadott országos mutatók értékeiből számítottuk (azok 2,92%-át szerepeltettük).
TOP
prioritás/
egyedi
célkitűzés

Kimeneti indikátor neve

Mértékegysége

Célért
(2018)

Célértéke
(2023)

Indikátor
adatlap

1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére

1.A

Támogatásban részesülő vállalkozások száma

db

Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások
száma

db

A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma

db

A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari
parkok területe

ha

A rehabilitált talaj összkiterjedése

ha

239
6
234

8,03

40,15
40,15
14,74

CO01
CO02
CO04
PO01

CO22

1.B

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

1.C

A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza

km

1,99

9,94
9,94

CO14

Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító
férőhelyek száma

db

73

365
365

PO20

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

db

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

db

Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító
férőhelyek száma

db

1.D

látogatás/
év

32 631

322

58
431

CO09

PO21

PO03
PO27

2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek
lakossága
2.A

m2
személy

Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza

m

A rehabilitált talaj összkiterjedése

ha

Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy
kereskedelmi épületek

m2

8 146,8

40 789,00
40 789,00
36 257
16 315,6
0,56
4 912,22

CO38

CO37
PO04
CO22
CO39
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TOP
prioritás/
egyedi
célkitűzés

Kimeneti indikátor neve

Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága

Mértékegysége

Célért
(2018)

Célértéke
(2023)

42 923,47

m2

Indikátor
adatlap

PO05

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

3.A

Kialakított kerékpárosbarát települések vagy településrészek
száma

db

Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított települések
száma

db

Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma

db

Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza

km

A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése

3.B

1

2
1

7

kWh/év

A megújulóenergia-termelés további kapacitása

MW

Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése

tonna
CO2
egyenérté
k

PO07
PO08

20,06
20,06

PO09

736 212,53
736 212,53

CO32

9,64

1099

PO06

11 003,34
11 003,34

Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energiafelhasználás csökkenés

PJ/év

0,02

A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség

PJ/év

0,09

CO30

CO14

PO24
PO26

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

4.A

4.B

Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság

fő

Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó
szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi,
védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskolaegészségügyi ellátás) száma

db

Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma

db

A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális
alapszolgáltatások száma

db

Helyreállított lakóegységek városi területeken

lakóegység

10 818

5

27
27

18
7

7

34
34

Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy
kereskedelmi épületek

m2

263,15

Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek

m2

4064,28

Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek
lakossága

fő

45 730

Szociális célú városrehabilitációval érintett akcióterületen élő
lakosság száma

fő

7 807

CO36

PO10

PO11
PO12
CO40

CO39

CO38
CO37
PO18
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TOP
prioritás/
egyedi
célkitűzés

Kimeneti indikátor neve

Mértékegysége

Célért
(2018)

Célértéke
(2023)

Indikátor
adatlap

5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés
A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci
programokban résztvevők száma

5.A

5.B/5.C

szám

251

1 254
1 254

Szociális városrehabilitációs programmal elért hátrányos
helyzetű lakosság száma

fő

3 122

A helyi társadalmi akciókba bevonás érdekében elért
hátrányos helyzetű személyek száma

fő

3 889

PO25
PO22

PO17

9. táblázat A forrásarányosan előírt indikátorszám és a megyei célérték összehasonlítása

A TOP összes intézkedésénél a központilag megyei szintre leosztott, forrásarányos célérték teljesítését
a megyei önkormányzat vállalja, ugyanis a megye a koncepció-készítés és programkidolgozás során
kellő számú releváns fejlesztési igényt regisztrált (a táblázatban ezért a 2023-as oszlop fekete és piros
számsora megegyezik). A potenciális projektgazdák nagy érdeklődése alapján joggal feltételezhető,
hogy az országos számból arányosítással megállapított Győr-Moson-Sopron megyei kimeneti
indikátor célértékek teljesíthetők lesznek. A területi szereplő ezt a feltételezést az ITP évente esedékes
felülvizsgálata során ellenőrizi és szükség esetén aktualizálja az indikátorszámokat.

5. Az ITP ütemezése
5.1 A forrásfelhasználás ütemezésének alapelvei
A 2014-20-as TOP-hoz kapcsolódó megyei ITP végrehajtása várhatóan 2015. harmadik negyedévében
indul indul, figyelemmel az ITP elfogadásához, valamint az eljárásrend kidolgozására és a felhívások
közzétételére mindenképpen szükséges időre.
Az ITP végrehajtásának időkerete tehát (ha a tényleges kifizetésekről van szó)
-

2015-ben kezdődhet
és – tekintettel az n+3-as szabályra – 2023-ig tart,
azaz a 2015-2023-as időszak 9 évét öleli fel.

A területi szereplő a rendelkezésre álló, mindösszesen 23,353 Mrd Ft TOP keretösszeg ütemezése
során tekintettel volt
- egyrészt az NGM 2015. februári útmutatójában foglaltakra, továbbá az RFP IH-val történt
folyamatos konzultációkra,
- másrészt a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti elvárásokra:
41. § (1) A többéves nemzeti keret alapján a programok hatékony végrehajtása érdekében
programonként meghatározott, a következő évre szóló éves fejlesztési keretet kell készíteni. Az
éves fejlesztési keretet úgy kell elkészíteni, hogy az megfeleljen a többéves nemzeti keretben
foglalt pénzügyi és indikátor szerinti célértékeknek.
(2) Az éves fejlesztési keretnek tartalmaznia kell:
a)

a tárgyévet követő évben meghirdetésre kerülő felhívásokra vonatkozóan:
1. a felhívás nevét, célját és beavatkozási logikáját,
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2. a helyzetelemzést,
3. a támogatási jogosultság feltételeinek, a támogatható tevékenységek és a tervezett
elszámolható költségek felsorolását, a projekt-kiválasztási szempontokat,
4. a felhívás – legalább 1 milliárd forintos – keretösszegét,
5. a meghirdetés tervezett időpontját,
6. a kedvezményezetti kört,
7. a támogatás összegét, mértékét,
8. a kötelezettségvállalási ütemtervet,
9. a szerződéskötési ütemtervet,
10. a kifizetési ütemtervet, ezen belül a szükséges közösségi hozzájárulás, a nemzeti
társfinanszírozás és az önerő-támogatás mértékét ütemezve,
11. a tervezett indikátorok felsorolását és célértékét.
A fenti felsorolás kapcsán az ITP-nek a következő pontok esetében kell információt szolgáltatnia:






a támogatási jogosultság feltételeiről, a támogatható tevékenységekről és a tervezett
elszámolható költségekről, a projekt-kiválasztási szempontjairól,
a kedvezményezetti körről,
a támogatás összegéről, mértékéről,
a kötelezettségvállalási ütemtervről,
a tervezett indikátorok felsorolásáról és célértékéről.

Az ITP ütemezése során nem a kifizetéseket, hanem a kötelezettségvállalásokat (a támogatói döntések
időpontját) szükséges tervezni.
A központi információk szerint a felhívások túlnyomó része majdnem minden tématerület esetében
2015 nyarán meghirdethetővé válik, így célszerű a kisebb előkészítettséget igénylő fejlesztési
igényekre irányuló intézkedéseket már 2015. év IV. negyedévére betervezni. A 2.1 intézkedés
városrehabilitációs felhívása, valamint a hozzá kapcsolódó 5.3 ESZA intézkedés esetében legkorábban
2016. utolsó negyedévében várható a kötelezettségvállalás. A szociális városrehabilitációhoz
kapcsolódó 5.2-es ESZA intézkedés kötelezettségvállalását célszerű 2016. év II. negyedévére, míg a
4.2. ERFA intézkedést 2016. év IV. negyedévére időzíteni.
A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat (a TOP területi szereplője) a következő információkat
adja a 2015 és 2023 közötti 9 éves időszak forrásallokációjára vonatkozóan:
-

2015 utolsó negyedévében várhatóak az első támogatási döntések, így ez az év lesz a megyei
ITP ütemezésének első éve;
központi elvárás, hogy a teljes forráskeret 2/7-ed része 2015-ben lekötésre kerüljön, különben
az n+3 szabály n+2-re csökken;
a TOP-ból támogatandó fejlesztések nagyobbik hányadának megvalósítását a 2016 és 2018
közötti évekre koncentrálva ütemezi;
az ITP 1-3. prioritás egyes intézkedéseire vonatkozó 2016 és 2018 közötti felhívásai – a
központi elvárásnak megfelelően – évente egyszer kerülnek meghirdetésre.

A csatolt táblázat (5. melléklet)
-

2015-re és 2016-ra vonatkozóan negyedévi,
az azt követő években pedig félévi bontásban

mutatja be az ütemezést, intézkedésenként.
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A megyei önkormányzat álláspontja szerint az induló év 1-3. negyedévei (a bevezetőben is jelzett
folyamat hosszú időigénye, továbbá bizonytalanságai miatt) rovataiba nem célszerű meghatározni
összegeket.
Összegezve:
A területi szereplő a táblázat kitöltése során a rendelkezésre álló keretösszegek ütemezését/felosztását
az alábbiak szerint végezte:




2015 nyarán várható a felhívások megjelenése. Az első támogatási szerződések megkötése az
utolsó negyedévnél korábban nem tervezhető.
Tekintettel a Győr-Moson-Sopron megyére jutó csekély keret összegre (23,353 Mrd Ft), a
forrásfelhasználást a 2015-2018 évek közötti évekre tervezzük koncentrálni;
A 2019-2020 években (valamint az n+3 szabály miatt 2021 és 2023 között) már csak a be
nem fejezett, elhúzódó projektek megvalósítása és forráslehívása történne.

Az ITP 5. számú mellékletének – az EXCEL fájl 4. munkalapjának – táblázatában az így kalkulált
kötelezettségvállalások intézkedésenként rögzített összegei (a fejlesztési elképzelések elszámolható
összköltségét, nem csak a támogatási igényt) tartalmazzák.
Kiemelten fontos feladat a forrásfelhasználás nyomon követése, a megyei önkormányzat
figyelemmel kíséri és jelzi az esetleges átütemezés szükségességét.
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6. Mellékletek (az ITP-hez csatolt táblázatok)
1. Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer
A megyei önkormányzat a tárgyi ITP dokumentum 1. fejezetében szövegesen kifejtett eljárás
eredményeként kiválasztott és megindokolt, saját hatáskörben meghatározott területi kritériumokat
a csatolt „word” formátumú táblázatokban rögzítette.
A Területi Kiválasztási Kritérium Rendszernek az RFP Monitoring Bizottsága által történő
elfogadása előfeltétele volt az ITP véglegesítésének és elfogadásának.
2. Forráskeret allokáció I. – TOP prioritásonként/intézkedésenként leosztva
A megyei önkormányzat a tárgyi ITP dokumentum 3. fejezetéhez kapcsolódóan a csatolt „Excel”
formátumú táblázatban bemutatta a megye teljes (23,35 Mrd Ft) ITP keretösszegének
prioritásonkénti belső elosztását.
3.

Forráskeret allokáció II. – felhasználási módok szerint bontása
A megyei önkormányzat a tárgyi ITP dokumentum 3. fejezetéhez kapcsolódóan a csatolt „Excel”
formátumú táblázatokban bemutatta az egyes TOP prioritások és intézkedések keretösszegeinek
felhasználási módok szerinti megosztását.

4. Indikátor-vállalások összegző táblája
A megyei önkormányzat a tárgyi ITP dokumentum 4. fejezetében szövegesen kifejtett eljárás
eredményeként meghatározott indikátorvállalásait a csatolt „Excel” formátumú táblázatban
rögzítette.
5. Az ITP ütemezése
A megyei önkormányzat a tárgyi ITP dokumentum 5. fejezetében szövegesen kifejtett eljárás
eredményeként meghatározott ütemezést a csatolt „Excel” formátumú táblázatban rögzítette.
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