
A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH)  

szerepe a vidékfejlesztésben 

• Minden EU tagállamban működik Nemzeti Vidéki Hálózat; 

• Célja: a vidékfejlesztésben érintett intézmények, társadalmi 

szervezetek, szakmai testületek, gazdálkodó szervezetek információs 

és együttműködési hálózatba szervezése, tevékenységük 

összehangolása a vidék társadalmi-gazdasági fejlődése, 

felzárkóztatása, valamint a vidékre érkező források hatékony 

felhasználása érdekében; 

• Szabad tagság – térítésmentes regisztráció; 

• 4 szakosztály – EMVA tengelyek mentén; 

• III. szakosztály: A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság 

diverzifikálása; IV. szakosztály: LEADER; 

• Projektötleti felhívások megjelentetése. 



Szakosztályok 

I. A versenyképes mezőgazdasági termelés 

szakosztály (Kesjár Kamilla) 

II. Agrár-környezetgazdálkodási szakosztály (Dr. 

Podmaniczky László) 

III. A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság 

diverzifikálása szakosztály (Dr. Ónody Gábor, ) 

IV.LEADER szakosztály (Páliné Keller Csilla, 

Fejes István) 



MNVH projektötleti felhívások 

• Előzetes (elektronikus) nyilvántartásba vétel szükséges – havonta egy 

alkalommal, a hónap elején, egy hétig van rá lehetőség 

 

http://www.mnvh.eu/felhivas-elozetes-nyilvantartasba-vetelre 

 

• Cél: vidékfejlesztést elősegítő projektek megvalósítása – támogatási szerződés 

keretében 

• A projektötletek benyújtása az mnvh.eu honlapon közzétett felhívás 

megjelenése esetén lehetséges (minden témában évente több alkalommal 

jelennek meg felhívások) 
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MNVH Vidékfejlesztési Projektötletekről I. 

 
Sokoldalú fenntartható vidékfejlesztéssel kapcsolatos országos térségi és helyi 

fórumok, események szervezésére  

• A felhasználható költségkeret: a meghirdetéskor a felhívásban szereplő összeg 

• Összesen 192 projektötlet érkezett be 305.744.614.- forint értékben, amelyből: 

 69 darab projektötlet finanszírozását hagyta jóvá az Irányító Hatóság 

116.235.286.- forint értékben 

• 2013. januárja óta a partnereknek lehetősége van a projektötlet 

megvalósításában alvállalkozóként közreműködni (opcionális). (Szolgáltató: 

Mahír Kiállítás és Rendezvény Kft) 

• Kizárólag azon költségelemek elszámolására van lehetőség, amelyek a felhívás 

mellékleteként csatolt „Elszámolható költségek listája” elnevezésű excel táblázatban 

megtalálhatóak.   

• Valamennyi projektötlet esetében a kommunikációs megjelenéseiről, a 

projektötlethez kacsolódó egyéb kommunikációs tételek (sajtó megjelenések, 

hirdetések) biztosításáról a Young and Partners Kft. gondoskodik. 

• Okt.20. beadási határidő 

 

 

 



MNVH Vidékfejlesztési Projektötletekről II. 
Sokoldalú fenntartható vidékfejlesztéssel kapcsolatos ismeretátadás szervezésére 

• felhasználható költségkeret: a meghirdetéskor a felhívásban szereplő összeg  

• Összesen 74 projektötlet érkezett be 144.452.948.- forint értékben, amelyből: 

 36 darab projektötlet finanszírozását hagyta jóvá az Irányító Hatóság 

67.956.752.- forint értékben 

• kizárólag azon költségelemek elszámolására van lehetőség, amelyek a felhívás 

mellékleteként csatolt „Elszámolható költségek listája” elnevezésű excel táblázatban 

megtalálhatóak.   

• Valamennyi költségelem biztosításáról a Szolgáltatók (Mahír Kiállítás és 

Rendezvény Kft, HSC Consulting  KFt) gondoskodnak, alvállalkozóként való 

becsatlakozásra nincs lehetőség! 

• Valamennyi projektötlet esetében a kommunikációs megjelenéseiről, a 

projektötlethez kacsolódó egyéb kommunikációs tételek (sajtó megjelenések, 

hirdetések) biztosításáról a Young and Partners Kft. gondoskodik.  

• Okt.20. beadási határidő 

 

 



MNVH Vidékfejlesztési Projektötletekről III.  
Sokoldalú fenntartható vidékfejlesztéssel kapcsolatos szakmai kiadványok 

szerkesztésére, készítésére, sokszorosítására és terjesztésére 

• A felhasználható költségkeret: a meghirdetéskor a felhívásban szereplő összeg  

• Összesen 109 projektötlet érkezett be 208.592.640.- forint értékben, amelyből: 

 40 darab projektötlet finanszírozását hagyta jóvá az Irányító Hatóság 

76.683.600.- forint értékben 

(A májusi benyújtás kapcsán nincs még MNVH Elnökségi döntés.) 

• Kizárólag azon költségelemek elszámolására van lehetőség, amelyek a felhívás 

mellékleteként csatolt „Elszámolható költségek listája” elnevezésű excel táblázatban 

megtalálhatóak.   

• Valamennyi költségelem biztosításáról a Szolgáltató (HSC Consulting  KFt) 

gondoskodik, alvállalkozóként való becsatlakozásra nincs lehetőség!  

• Valamennyi projektötlet esetében a kommunikációs megjelenéseiről, a 

projektötlethez kacsolódó egyéb kommunikációs tételek (sajtó megjelenések, 

hirdetések) biztosításáról a Young and Partners Kft. gondoskodik. 

• Okt. 20. beadási határidő 

 

 
 

 



Programok, kezdeményezések  

Tanyaprogram – az alföldi tanyás térségek megőrzéséért 

Vidéki Mustra - termelői piac a minisztérium árkádja alatt 

Nagyapám háza - mester-inas képzés érdeklődő fiataloknak 

Közösségi Tanulókert Hálózat - táji adottságoknak megfelelő fajták 

megőrzése és a közösségi tanulás újjáélesztése 

Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (IKSZT) - közösségi 

szolgáltatások fejlesztése 

 

 



 

 

 
Vidékfejlesztési Program 2014-20  



Az EMVA I-IV. tengely jelenleg 

I. tengely:  
 

A mezőgazdasági 

és erdészeti 

ágazat 

versenyképességne

k javítása 

II. tengely:  
 

A környezet és 

a vidék 

fejlesztése  

III. tengely:  
 

A vidéki élet 

minősége és a 

vidéki gazdaság 

diverzifikálása 

IV. 

tengely: 
 

 LEADER 

Horizontális intézkedések*: 

 Integrált Közösségi és  

    Szolgáltató Tér (IKSZT); 

 Kistérségi közlekedési  

    szolgáltatások fejlesztése  

    (falu-, tanyabusz) 

Nem horizontális intézkedések*: 

 Mikrovállalkozások létrehozásának  

    és fejlesztésének támogatása; 

 Turisztikai tevékenység ösztönzése; 

 A falvak megújítása és fejlesztése; 

 A vidéki örökség megőrzése  

    és korszerűsítése 

Megvalósítás 

HACS-okon 

keresztül* 

Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alap 

(EMVA) 

Magyarországon összesen 

1300 Mrd Ft forrás 

Összes forrás kb. 50%-a 

Összes forrás kb. 26%-a 

Összes forrás kb. 15%-a 

Összes forrás kb. 6%-a 



2014-2020 Tervezési környezet 

• Közös Stratégiai Keret: 2014-2020-as uniós források 

közös stratégiai kerete 

– Tematikus célkitűzések (11 cél) 

– Partnerségi Megállapodás 

– Vidékfejlesztést és halászatot is magába foglalja 

• Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) 

– Vidékfejlesztési Program (6 prioritás) 

• Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) 

– Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (4 

prioritás) 

 



2014-2020 Tervezési környezet 

1600/2012. (XII. 17.) Korm. Határozat a 2014–2020 közötti európai uniós 

fejlesztési források felhasználásának tervezésével és intézményrendszerének 

kialakításával összefüggő aktuális feladatokról 

 

OPERATÍV PROGRAMOK: 

 

(1) Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP), EMMI; 

(2) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP), NGM; 

(3) Közlekedésfejlesztés Operatív Program (KOP), NFM; 

(4) Környezeti és Energetikai Hatékonysági Operatív Program (KEHOP), 

NFM-VM; 

(5) Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP), VM; 

(6) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP), NGM; 

(7) Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP), NGM; 

(8) Végrehajtási Koordinációs Operatív Program, ME; 

(9) Vidékfejlesztési Program (VP), VM. 

 

 



 

OPERATÍV PROGRAM 

Javasolt forrásallokáció  
(a rendelkezésre álló források %-ában) 

Gazdaságfejlesztési és Innovatív Operatív Program (GINOP) 

ERFA, ESZA 

 

39,40 % 

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)  

ERFA, ESZA 

 

16,15 % 

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)  

ERFA, ESZA 

 

3,55 % 

Központi és területi gazdaságfejlesztés összesen = 59,10 % 

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)  

ESZA, ERFA 

 

10,94 % 

Környezeti és Energetikai Hatékonysági Operatív Program (KEHOP) 

Kohéziós Alap, ERFA 

 

14,77 % 

Közlekedésfejlesztés Operatív Program (KOP) 

Kohéziós Alap, ERFA 

13,69 % 

Végrehajtási Koordinációs Operatív Program 

Kohéziós Alap 

1,50 % 

Összesen = 100, 00 % 

Vidékfejlesztési Program 

EMVA 

Külön számított 

Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) 

ETHA 

Külön számított 

Operatív programok indikatív forrásallokációja 



Tervezési lépés Dátum Tervezési tartalom 

Operatív Program  1.0 verziója  - 
társadalmasításra 

2013.04.18. Előzetes társadalmasításra szánt verzió 

Operatív Program  1.0. verzió 2013.04.05. OP első tervezete 

Operatív Program  0.3. verzió 2013.03.31. Célok, prioritástengelyek, előzetes intézkedés 
tartalom 

 

Operatív Program  0.3. verzió 
2013.03.21. Célok, prioritástengelyek, előzetes intézkedés 

tartalom 

Operatív Program  0.2. verzió 2013.02.13. OP sablon 1-3. fejezetek COM sablonban 

Operatív Program  0.1. verzió 2013.01.31. Fő irányok, célok, prioritástengelyek 

Operatív Program  0.0. verzió 2013.01.07. Tervezett prioritástengelyek és intézkedések 

1113/2013. (III. 8.) Korm. Határozat a Partnerségi Megállapodás, az operatív programok, 

valamint a Stratégiai Környezeti Vizsgálati Jelentés társadalmi egyeztetésének módjáról, 

prioritásairól és menetrendjéről 
 

1143/2013. (III. 21.) Korm. Határozat a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési 

források felhasználására vonatkozó programok indikatív prioritásairól 

A tervezés során eddig elvégzett feladatok  



Fő nemzeti fejlesztési (támogatási) prioritások 
1114/2013 (III.8.) Korm. Határozat 

Partnerségi Megállapodás 

Átfogó cél: Fenntartható, magas hozzáadott értékű termelésre és a 

foglalkoztatás bővítésére épülő gazdasági növekedés 

1. A gazdasági szereplők versenyképességének javítása és 

nemzetközi szerepvállalásuk fokozása; 

2. A foglalkoztatás növelése (a gazdaságfejlesztési, a foglalkoztatási, 

oktatási, társadalmi befogadási szakpolitikák által, tekintettel a 

területi különbségekre); 

3. Energia- és erőforrás hatékonyság növelése; 

4. A társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások kezelése, 

valamint a Jó Állam; 

5. A gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések 

megvalósítása. 

 



Európai Unió által meghatározott 11 tematikus 

célkitűzés (KSK) 

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, a mezőgazdasági (az EMVA), a halászati és akvakultúra-

ágazat (az ETHA estében) versenyképességének javítása. 

4. Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden 

ágazatban. 

5. Az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés- és kezelés előmozdítása. 

6. A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása. 

7. A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb hálózati 

infrastruktúrában. 

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. 



Vidékfejlesztési Program (EMVA) prioritásai 

1. A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdáságban, az erdészetben 

és a vidéki térségekben; 

2. A versenyképesség fokozása az agrárgazdasági termelés valamennyi típusa 

esetében és a mezőgazdasági üzemek életképességének javítása; 

3. Az élelmiszerlánc és a nem élelmiszer jellegű termékek lánca tekintetében e 

láncok szervezésének és a kockázatkezelésnek az előmozdítása a mezőgazdaság 

terén; 

4. A mezőgazdaságtól és az erdészettől függő ökoszisztémák állapotának 

helyreállítása, megőrzése és javítása; 

5. Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint az alacsony széndioxid 

kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodni képes gazdaság 

irányába történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és 

az erdészeti ágazatban; 

6. A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági 

fejlődés támogatása a vidéki térségekben. 

+ 18 fókuszterület 

 



 

VP (EMVA) PRIORITÁS 

Tervezett forrásarány 
(a rendelkezésre álló források %-ában) 

1. A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdáságban, az 

erdészetben és a vidéki térségekben; 

 

3 % 

2. A versenyképesség fokozása az agrárgazdasági termelés valamennyi 

típusa esetében és a mezőgazdasági üzemek életképességének javítása 

 

42 % 

3. Az élelmiszerlánc és a nem élelmiszer jellegű termékek lánca 

tekintetében e láncok szervezésének és a kockázatkezelésnek az 

előmozdítása a mezőgazdaság terén; 

 

3 % 

4. A mezőgazdaságtól és az erdészettől függő ökoszisztémák állapotának 

helyreállítása, megőrzése és javítása; 

26 % 

5. Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint az alacsony 

széndioxid kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodni 

képes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása a 

mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az erdészeti ágazatban; 

 

5 % 

6. A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a 

gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben 

 

17 % 

Technikai segítségnyújtás 4 % 

Vidékfejlesztési Program (2014-2020) 

indikatív források 
Vidékfejlesztési források 2014-2020 összege: mintegy 3,5 Mrd euró 

EU EMVA társfinanszírozás 2014-2020 2011-es árfolyamon: 3071millió euró 

Hazai társfinanszírozással együttesen: mintegy 1330 Mrd Ft 

 



A Vidékfejlesztési Program prioritástengelyei 

1. A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdáságban,  

az erdészetben és a vidéki térségekben 

A prioritás tervezett intézkedései 

1.  A vidéki térségben működő innovációs és tudásbázisra alapozott 

szaktanácsadás fejlesztése 

2. A mezőgazdaság, élelmiszer feldolgozás és az erdészet területén a 

kutatás-fejlesztés és innovációs tevékenység fejlesztése 

3. Az egész életen át tartó tanulás és szakképzés előmozdítása az 

agrárgazdaságban 

4. A legújabb tudományos és technikai ismereteket felhasználó ügyfélbarát 

szakigazgatási szolgáltatások (jó állam) erősítése. 



A Vidékfejlesztési Program prioritástengelyei 

2. A versenyképesség fokozása az agrárgazdasági termelés 

valamennyi típusa esetében és a mezőgazdasági üzemek 

életképességének javítása 

A prioritás tervezett intézkedései: 

1. Beruházások támogatása  (általános technológiai fejlesztés, kertészet, 

ültetvények, öntözött területek növelése, öntöző rendszerek felújítása,  

piacrajutást elősegítő beruházások, takarmánytárolás, telepi mozgatás) 

 

2. Állatjóléti intézkedések támogatása (állattartó gazdaságok támogatása) 

 

3. Élelmiszeripari üzemek szerkezetátalakításának elősegítése 

(beruházások tárgyi eszközökbe) 

           - magasabb hozzáadott értékű termékek előállítása 

           - közös fejlesztések támogatása (logisztika, infrastruktúra) 

           - Innovációs együttműködés keretében szükséges beruházások (Rövid 

Ellátási Lánc) 



4. A Vidékfejlesztési Program prioritástengelyei 

3. Az élelmiszerlánc és a nem élelmiszer jellegű termékek lánca 

tekintetében e láncok szervezésének és a kockázatkezelésnek az 

előmozdítása a mezőgazdaság terén 

A prioritás tervezett intézkedései: 

1. A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási termékek és az élelmiszerek 

minőségrendszereinek fejlesztése 

 

2. Termelői, vállalati együttműködések segítése  

 

3. Mezőgazdasági kockázat kezelése  (természeti katasztrófák megelőzése, 

sérült kapacitások helyreállítása , víztározó kapacitás fejesztése) 

 

4. Termelői csoportok létrehozása 



4. A Vidékfejlesztési Program prioritástengelyei 

4. A mezőgazdaságtól és az erdészettől függő ökoszisztémák 

állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása 

A prioritás tervezett intézkedései: 

1. Agrár-környezetvédelmi kifizetések. 

2. Ökológiai gazdálkodás támogatása. 

3. A mezőgazdasági genetikai erőforrások megőrzésének támogatása. 

4. Biodiverzitás fenntartása és javítása. 

5. NATURA 2000 területek megőrzése. 

6. Vizeink mennyiségi és minőségi védelme 

7. Talajok védelme, fenntartható hasznosítás. 

8. Erdei biodiverzitás védelme és fejlesztése a magas természetességű 

erdőkben. 



A Vidékfejlesztési Program prioritástengelyei 

5. Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint az alacsony 

széndioxid kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaihoz 

alkalmazkodni képes gazdaság irányába történő elmozdulás 

támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az erdészeti 

ágazatban 

A prioritás tervezett intézkedései: 

1. Agrár-környezetvédelemmel és az éghajlattal kapcsolatos kifizetések 

(önkéntes alapon vállalt tevékenységek. 

2. Őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági genetikai erőforrások 

megőrzésének támogatása. 

3. Nagyobb termőterület bevonása az öntözésbe, meglévő öntözési 

rendszerek víztakarékosabbá cserélése 

4. Energiahatékonyság növelése (fűtő és üzemanyag, világítás, szigetelés, 

egyes gazdaságok szintjén megvalósuló energiatermelő fejlesztések) 



A Vidékfejlesztési Program prioritástengelyei 

6. A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése 

és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben 

A prioritás tervezett intézkedései: 

 

1.  Új foglalkoztatási formák támogatása 

2.  Vidéki, helyi gazdaság fejlesztése  

3. Kismértékű infrastruktúra és megújuló energia beruházások támogatása   

4. Helyi szolgáltatások fejlesztése 

5. Közösségi, kulturális terek fejlesztése 

6. Épített és táji örökség megőrzése 

7. Rekreációs és turisztikai fejlesztések 

8. IKT kapacitás és használat fejlesztése 



Tematikus alprogramok 

 

1. Fiatal gazdálkodók tematikus alprogram 

Vállalkozási tevékenység megkezdéséhez nyújtott támogatás olyan fiatal mezőgazdasági 

termelők számára, akik első alkalommal kezdenek gazdálkodásba mezőgazdasági 

üzemben. Gazdaságátadás ösztönzése olyan idős gazdálkodók esetében, akik átadják 

gazdaságukat fiatal termelőknek. Beruházások és szaktanácsadási-képzési 

tevékenységek igénybe vétele esetén speciális szabályok kidolgozása a fiatal 

gazdálkodókra (pl. támogatásintenzitás); farmgyakornoki program támogatása; 

bemutató gazdaságok támogatása. Inkubátorházak, mezőgazdasági vállalkozások 

elindításának segítése. 

 

2. Rövid ellátási lánc tematikus alprogram 

A tematikus alprogram a rövid ellátási láncok kialakítását, szervezését, promócióját és 

a termelői részvétel elősegítését tűzi ki célul. A „rövid ellátási lánc” az együttműködés, a 

helyi gazdasági fejlesztés, valamint a termelők és a fogyasztók közötti szoros földrajzi és 

társadalmi kapcsolatok iránt elkötelezett, kevés számú gazdasági szereplő által alkotott 

ellátási lánc. A következő években kiemelt figyelmet kell fordítani, hogy a helyi – többek 

között a saját termelésű – élelmiszerek arányának növelésére. 

A Vidékfejlesztési Program keretében  

tervezett tematikus alprogramok 



Közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) 

EMVA források minimum 5%-a 

Többalapos (EMVA, ERFA, ESZA, ETHA) 

Vidéki térségek fejlesztése, város-vidék együttműködések 

 Kedvezőtlen szocio-demográfiai és egyéb 
kapcsolódó térségi trendek terén: 

Vidéki helyi gazdaság  

megerősítése terén:  

A fenntarthatósági, klíma 
adaptációs szempontoknak való 

megfelelés terén: 

1. helyi szociális munka megerősítése; 

2. gyermekek iskolai / iskolán kívüli 
nevelésének fejlesztése, valamint 
élethosszig tartó tanulása; 

3. szociális (munkaerőpiaci reintegrációt 
szolgáló) foglalkoztatás; 

4.  települési szolgáltatások fejlesztése; 

5.  fiatalok helyben tartását segítő 
fejlesztések; 

6.  közösségfejlesztés, hazai és nemzetközi 
kapcsolatok fejlesztése; 

7. közösségi terek fejlesztése 

8. kulturális örökség megőrzés és 
hasznosítás; 

9. leszakadó térségek lakosságának eü-i 
helyzetének javítása. 

1.  vállalkozás fejlesztés (mikro és 
kisvállalkozások létrehozásának 
segítése – inkubáció és hasonló 
szolgáltatások); 

2.  helyi termék infrastruktúra 
fejlesztése; 

3. helyi, KKV-k szintjén megjelenő 
innováció segítése (innovációs 
„bróker” tevékenység, pilot projektek, 
stb.); 

4. helyi termelés-fogyasztási rendszerek 
létrehozása, megerősítése; 

5. együttműködések, hálózatosodás 
(klaszterek) segítése; 

6.  turizmus fejlesztése; 

7. helyi agro-biodiverzitás 
potenciáljának kiaknázása, háztáji 
integrációs rendszerek. 

1.  helyi energiastratégiák 
(takarékossági potenciálok és a 
megújuló energiaforrások 
használati lehetőségeinek 
felmérése); 

2. lakossági és vállalkozói 
energiaracionalizálás; 

3. megújuló energia (elsősorban 
biomassza alapú) előállítás; 

4. vízvisszatartó vízgazdálkodás 
kialakítása; 

5. anti-eróziós művelésmódok és 
tájhasználati beavatkozások; 

6. élőhelyek rehabilitációja, 
létrehozása és fejlesztése. 

 



Területi alapú fejlesztésekkel való szinergia 

• A következő programozási időszakban a NUTS3 

szintű megyék jelentik a területileg decentralizált 

fejlesztések legfontosabb platformját.  

-  megyei fejlesztési koncepciók és programokkal 

való vidékfejlesztési (VP) szinergia 

 

• Integrált Területi Beruházások (ITI) eszköz a 

térségi és várostérségi programokra (akár több OP, 

több alap)  



VP Tervezési mérföldkövek 

A VP tervezés fő tervezési mérföldkövei:  

2013. 07. 30. 

•  VP (2.0.) első 
tartalmi 
változat 

 

• Fejlesztési igények 
megfogalmazása 

• Intézkedési 
tartalmak vázlatos 
kidolgozása 

• Fókuszterületek, 
prioritások 
tartalma - 
koherencia, 
stratégiai fejezetek 
vázlatos 
kidolgozása 

2013. 09 30. 

• VP-társadalmi és 
bizottsági 
egyeztetésre 
menő változat 
 

• Fejlesztési igények 
részletes 
kidolgozása 

• Intézkedéstartalma
k részletes 
kidolgozása 

• Stratégiai fejezet 
részletes 
kidolgozása 

• Intézkedésszintű 
forrásallokáció, 
indikátorok 

• Általános fejezetek 
kidolgozása 

2013. 12. 31. 

• VP bizottsági és 
Kormány elfogadásra 
előkészített változat 

 

• Intézkedéstartalmak 
végleges kidolgozása 

• Stratégiai fejezet 
végleges kidolgozása, 
fókuszterületek és 
prioritások 
pozicionálása  

• Végleges 
forrásallokáció, 
indikátor értékek 

• Általános fejezetek 
végeleges kidolgozása 

• Társadalmi egyeztetés 

• Bizottsági egyeztetés 

2014. 1. félév  

•  VP végleges 
változat 

• VP Bizottsági 
egyeztetés 

• Egyeztetéstől 
függően 
szükséges 
módosítások 

• VP Bizottsági 
elfogadás 

• VP Kormány 
elfogadás 

 



Köszönöm megtisztelő 

figyelmüket! 
 

 

 
Elérhetőség:  Tóth Balázs 

Vasvár, Alkotmány u.1. 

vasmegye@nakvi.hu 

30/207-6334 
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