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2012

2013
július 1.

A Partnerségi
Megállapodás
tervezésének
kezdete
•Az Európai
Bizottság
közzéteszi a
szükséges jogszabályokat
•OFTK
•Bizottsági
Sablon a
Partnerségi
Megállapodás
okhoz és
Operatív
Programokhoz

Egyeztetések a
PM tervezetéről

•Rendszeres
egyeztetetések a
Bizottsággal
•Konzultáció az
érintett
• szakmai
partnerekkel
• vállalkozói
szervezetekkel
• megyei
önkormányzato
kkal

Operatív Programok
tervezésének kezdete

Az Európai
Bizottság befogadta
a PM-et
főigazgatóságok
közötti
egyeztetésre
•Széleskörű
szakmai
konzultáció a
Partnerségi
Megállapodásról
•A Bizottsági
észrevételei
szerint és a
széleskörű
szakmai
konzultáció
alapján a
Partnerségi
Megállapodás
módosítása

augusztus 2.
Az Európai
Bizottság
megküldte a
főigazgatóságok
egyeztetett,
részletes
észrevételeit
•A DG Regio
összességében
elégedett a
dokumentummal
•A társadalmi és
szakmai
szervezetek
visszajelzéseinek
beépítése, több,
mint 2400
alkalommal
tekintették meg a
az egyeztetésre
bocsátott
dokumentumot.

Egyeztetések az Operatív
Programok tartalmáról

2014
szeptember

További
egyeztetések
a Bizottsággal
•Az érintett tárcák
bevonásával
kialakított magyar
álláspont alapján
további
egyeztetések a
Bizottsággal

Operatív programok
részletes kidolgozása

november
Várhatóan
elkészül a PM
végleges,
benyújtásra
alkalmas
változata
•Az Európai Bizottság a jogszabálytervezeteket és
végrehajtási
rendeleteket
jóváhagyja
•Az Európai
Parlament
végszavazása a
pénzügyi keretről

Pályázatok,
és új
fejlesztéspolitikai
eszközök

Operatív
Programok
végleges
benyújtása

PM műfaja

Műfaj és stílus:
• kötött tartalom sablonban
• nem tervdokumentum, hanem megállapodás (nem
törekszik teljes tervezésre, a fejezetek nem stratégiai
logika szerint követik egymást)
Funkció:
• EU2020 mentén, tematikus célonként:
– analízis
– elvárt eredmények
– forrásallokáció

• területi integráció
• végrehajtás elvi keretei

Fő üzenetek:
• Nemzeti prioritások (OFTK alapján)
• Fókuszban a gazdaságfejlesztés:
– Közvetlen gazdaságfejlesztés és foglalkoztatás a források 60%-a
– Uniós és hazai közös metszet: 4 kiemelt tematikus cél:
•
•
•
•

foglalkoztatás
KKV fejlesztés és versenyképesség
K+F+I
alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság, energetika

• Megújult területpolitika (terület- és településfejlesztés):
– Gazdaság/foglalkoztatás fókuszban
– Valós decentralizáció

Tematikus célkitűzés
(1) A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció erősítése
(2) Az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés, a
technológiák használatának és minőségének javítása
(3) A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása
(4) Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás
támogatása minden ágazatban
(5) Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat megelőzés és -kezelés
előmozdítása
(6) Környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása
(és a városi környezet fejlesztése)
(7) A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a
főbb hálózati infrastruktúrákban
(8) A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése
(9) A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem
(10) Az oktatásba, a készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba történő
beruházás
(11) Az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás
Technikai segítségnyújtás
Összes

Indikatív
forrásallokáció

Indikatív
forrásallokáció

a források %-ában

EU+hazai Mrd Ft

9,67%

708,8

4,30%

308,4

15,46%

1124,9

11,34%

830,4

4,50%

322,7

8,37%

616,7

12,12%

869,3

16,04%

1178,2

8,76%

653,1

6,00%

420,7

0,44%
3%

31,9
218,5

100%

7283,6

Megjegyzések: A táblázatban szereplő allokációs arányok és indikatív összegek az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) által társfinanszírozott
operatív programokra együttesen rendelkezésre álló (teljesítménytartalékot és hazai társfinanszírozást is tartalmazó) forráshoz viszonyítva értendők. A forrásokat kiegészítik a vidékfejlesztés alap forrásai,
további központi tervezésű, Uniós szintű eszközök, mint pl. a YEI (ifjúsági munkanélküliség csökkentésére, CEF (közlekedés).

PM területi tartalma

• Célirányos területi fejlesztések külön fejezetben:
területileg decentralizált fejlesztések (térségi integráció)
• Területiség: területi kohézió érvényesítése, horizontális elv
– Térségi integráció legyen szempont minden fejlesztésben
• PM minden ágazati fejezetében külön területi alfejezet
• minden OP-ban
– Területi nyomon követés és értékelés

Területi dilemmák I.
Uniós oldalról:
• Tematikus vs. területi fejlesztések:
⇒ A valós decentralizáció és delegált kompetenciák nem
hordoznak-e nagyobb kockázatot mint előnyöket?

• Globális léptékben:
⇒ uniós értékrend csak belülre szól?

• Vidékfejlesztés vs. Regionális fejlesztés:

Területi dilemmák II.
Hazai oldalról:
• Ágazati – területi összefüggésrendszerek:
– Ágazatok erős területi logikával
– Ágazatok térségileg alulról építkező megoldásokkal
• Valós decentralizáció:
⇒ Hatékony lesz-e a térségi megvalósítás?

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
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