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1.1.

A (helyi gazdaságfejlesztés) téma A (helyi gazdaságfejlesztés) téma A (helyi gazdaságfejlesztés) téma A (helyi gazdaságfejlesztés) téma 
helyehelye, , fontosságafontossága



A A helyi helyi gazdaság helyzetegazdaság helyzete

Ma a Ma a magyar magyar gazdaságban:gazdaságban:

� gyakran egyszerre jelentkezik a hiány és a túlkínálat

� a helyi gazdaságban a helyben elérhető, megújuló források 
használata sem mindig fenntartható

� a túlzott hitelállomány megbéklyózza, nem hagyja gyarapodni a 
helyi gazdaságothelyi gazdaságot

� a külső érdekeltség mindig cél racionális: a helyi gazdaság 
egészsége nem feltétlenül érdeke

� a belső és külső érdekeltség egyensúlyhiánya, a túlzó külső 
befolyás rontja a helyi gazdaság működését

� az egyensúly hiánya válsághoz vezet

� a helyi gazdaság helyi szereplői nem mindig látják a kivezető 
utat a helyi válságból



További nehézségekTovábbi nehézségek

A helyi gazdaság…A helyi gazdaság…
� jelentősen befolyásolt a globális gazdaság (a külső érdekeltség) által, 

annak helyzete meghatározó a helyi gazdaság működésére

� tekintettel van a helyi fenntarthatóságra, a globális gazdaság viszont 
egyszerűen „továbbáll”, ha valamely helyben elérhető erőforrás szűkül

� sokszínűségre törekszik, a globális uniformizál

� a helyi adottságokhoz igazodik, a globális azonban könnyen megkeresi � a helyi adottságokhoz igazodik, a globális azonban könnyen megkeresi 
a költség optimumot, a helyi hiányt szállítással orvosolja

� olcsó fosszilis források mellett gyakran drágább működésűnek tűnik, 
mint a globális gazdaság (még annak pazarló üzemelése mellett is)

� szereplői elfelejtenek magunk is okosnak lenni a globális gazdaság 
könnyen elérhető, olcsó, és innovációval teli szolgáltatásai mellett

… … pedig:pedig:



Az erőforrások szűkülésére lehet számítaniAz erőforrások szűkülésére lehet számítani



Az erőforrások szűkülésével Az erőforrások szűkülésével isis
lesz választásunk…lesz választásunk…

… de nagyon nem mindegy,… de nagyon nem mindegy,

mi között fogunk tudni és mi között fogunk tudni és 

mit fogunk választani!mit fogunk választani!mit fogunk választani!mit fogunk választani!

Forrás: Keresztény társadalmi elvek

a gazdaságban, http://www.keteg.hu/



2.2.

A 2014A 2014--20202020--as tervezési as tervezési időszakidőszakA 2014A 2014--20202020--as tervezési as tervezési időszakidőszak
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• A 20–64 évesek legalább 75 %-ának 
munkahellyel kell rendelkeznie;

• Az EU GDP-jének 3 %-át a K+F-re kell fordítani;

• Energia/klíma:

• Az üvegház hatású gázok kibocsátásának 

Hazai célkitűzések aHazai célkitűzések a
Nemzeti Reform Programban (NRP)Nemzeti Reform Programban (NRP)

Foglalkoztatási 

ráta 75%-ra 
emelkedik

Foglalkoztatási 

ráta 75%-ra 
emelkedik

K+F szintje a 

GDP 1,8%-ra 
nő

A szegény-
ségben élő 

népesség száma 
450.000 fővel

csökken

A szegény-
ségben élő 

népesség száma 
450.000 fővel

csökken

Konkrét EU és hazai célkitűzésekKonkrét EU és hazai célkitűzések

EU 2020 célkitűzésekEU 2020 célkitűzések

• Az üvegház hatású gázok kibocsátásának 
20%-os csökkentése;

• Energiahatékonyság 20%-os növelése;

• Megújuló energia részarányának
20%-os növelése.

• Az iskolából kimaradók aránya maximum 10 %;

• A felsőfokú végzettségűek aránya minimum 
40 %;

• A szegénység kockázatának kitett lakosok számát 
20 millióval kell csökkenteni.

20202020
Megújuló 

energia-források 
részaránya 

14,6%-ra nő

Energia-
hatékonyság 

10%-os 
növelése

Energia-
hatékonyság 

10%-os 
növeléseÜHG- kibocsátás 

legfeljebb 10%-
os növelése 2005-

höz képest

ÜHG- kibocsátás 
legfeljebb 10%-
os növelése 2005-

höz képest

Felsőfokú, ill. 
annak megfelelő 

végzettségűek 
aránya a 30-34 éves 

népességen belül 

30,3%-ra nő

Felsőfokú, ill. 
annak megfelelő 

végzettségűek 
aránya a 30-34 éves 

népességen belül 

30,3%-ra nő

A korai 
iskolaelhagyók 
aránya 10%-ra 

csökken a 18-24 
évesek között

A korai 
iskolaelhagyók 
aránya 10%-ra 

csökken a 18-24 
évesek között

csökkencsökken



Az OPAz OP--k pénzügyi kereteik pénzügyi keretei

GINOP 30,9%GINOP 30,9%

KEHOP 12,8%KEHOP 12,8%

EFOP 10,4%EFOP 10,4%
KÖFOP 3,2%KÖFOP 3,2% VEKOP 1,9%VEKOP 1,9%

MAHOP 0,2%MAHOP 0,2%

VP 13,8%VP 13,8%

TOP 13,5%TOP 13,5%

IKOP 13,3%IKOP 13,3%

Összes forrás: 25,4 Mrd Összes forrás: 25,4 Mrd €€
A Partnerségi Megállapodás alapján



3.3.

A TerületA Terület-- és Településfejlesztési Operatív és Településfejlesztési Operatív A TerületA Terület-- és Településfejlesztési Operatív és Településfejlesztési Operatív 
Program (TOP) Program (TOP) szerkezeteszerkezete



A TerületA Terület-- és Településfejlesztési és Településfejlesztési 
Operatív Program (TOPOperatív Program (TOP))

CéljaCélja
•• Gazdaságélénkítéshez és foglalkoztatási szint növel éséhez szükséges helyi Gazdaságélénkítéshez és foglalkoztatási szint növel éséhez szükséges helyi 

feltételek biztosításafeltételek biztosítása
•• Vállalkozásbarát város/településfejlesztés, az élet minıség javításához szükséges Vállalkozásbarát város/településfejlesztés, az élet minıség javításához szükséges 

helyi feltételek biztosításahelyi feltételek biztosítása
•• A térségi sajátosságoknak és szükségleteknek megfel elı, térségre szabott A térségi sajátosságoknak és szükségleteknek megfel elı, térségre szabott 

gazdasági fejlesztésekgazdasági fejlesztések
•• A térségek bels ı erıforrásaira építkez ı, azokat kibontakoztató gazdasági A térségek bels ı erıforrásaira építkez ı, azokat kibontakoztató gazdasági •• A térségek bels ı erıforrásaira építkez ı, azokat kibontakoztató gazdasági A térségek bels ı erıforrásaira építkez ı, azokat kibontakoztató gazdasági 

fejlesztésekfejlesztések
CélterületCélterület

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

KedvezményezettekKedvezményezettek
•• elsısorban az önkormányzatok fejlesztéseihez biztosít f orrásokatelsısorban az önkormányzatok fejlesztéseihez biztosít f orrásokat

FunkciójaFunkciója
•• a vidéki térségek fejlesztése, városa vidéki térségek fejlesztése, város--vidék kapcsol atok er ısítésevidék kapcsolatok er ısítése
•• a társadalmia társadalmi--gazdasági szempontból leszakadó térsé gek fejlesztéséhezgazdasági szempontból leszakadó térségek fejlesztés éhez

A megvalósításA megvalósítás
•• Területi szinteken megvalósított decentralizált pro gramcsomagokTerületi szinteken megvalósított decentralizált pro gramcsomagok
•• Elıre tervezhet ı, ismert (dedikált) forráskeretek a területi szinte kenElıre tervezhet ı, ismert (dedikált) forráskeretek a területi szinte ken



Indikatív források Indikatív források -- TOPTOP

PRIORITÁSTENGELYEKPRIORITÁSTENGELYEK
OPOP--n n 
belüli belüli 
arányarány

Indikatív Indikatív 
forráskeret forráskeret 

((nemzeti nemzeti 
társfinanszírozássaltársfinanszírozással))

1.. Térségi gazdaságfejlesztés Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet 
javítása érdekében 

27,56 27,56 %% 284,0 Mrd Ft284,0 Mrd Ft

2. Vállalkozásbarát és népességmegtartó településfejlesztés településfejlesztés 11,95 11,95 %% 140,6 Mrd Ft140,6 Mrd Ft

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

12,70 12,70 %% 191,3 Mrd Ft191,3 Mrd Ft
kiemelten városi területeken 

12,70 12,70 %% 191,3 Mrd Ft191,3 Mrd Ft

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

4,99 4,99 %% 58,8 Mrd Ft58,8 Mrd Ft

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

7,25 %7,25 % 85,4 Mrd Ft85,4 Mrd Ft

6. Fenntartható  városfejlesztés Fenntartható  városfejlesztés a megyei jogú városokban 31,42 31,42 %% 368,3 Mrd Ft368,3 Mrd Ft

7. Városi közösségek identitásának, összetartozá-sának és 
elégedettségének fejlesztése ((CLLDCLLD))

4,13 %4,13 % 43,443,4 Mrd FtMrd Ft

Összesen 100,0 100,0 %% 1 171,8 Mrd Ft1 171,8 Mrd Ft

Az EU Bizottság számára 2014. november 17-én átadott TOP alapján, és 295,1 Ft/EURO árfolyamon



Önkormányzatok számára…(1)Önkormányzatok számára…(1)

1.1. prioritás prioritás –– Térségi gazdasági környezet -fejlesztése Térségi gazdasági környezet -fejlesztése a foglalkoztatási a foglalkoztatási 
helyzet elősegítésérehelyzet elősegítésére
CéljaCélja ::helyi gazdaságfejlesztés és az ahhoz kapcsolódó fogla koztatás helyi gazdaságfejlesztés és az ahhoz kapcsolódó foglako ztatás 

növelésenövelése
Támogatást Támogatást nyújt: nyújt: 
• Önkormányzati gazdasági infrastruktúra – önkormányzati üzleti infrastruktúra és 

szolgáltatások fejlesztésére
• Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztésre• Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztésre
• Gazdaságfejlesztést, munkaerı mobilitást szolgáló közlekedésfejlesztésre
• A foglalkoztatás segítésére és az életminıség javítása családbarát, munkába állást 

segítı intézmények, közszolgáltatások fejlesztésére (óvodák, bölcsıdék)

2.2. prioritás prioritás –– Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés 
Célja:Célja: vonzó vonzó városi, települési környezet kialakítása, gazdas ágösztönzés, városi, települési környezet kialakítása, gazdaságöszt önzés, 

fiatalok, népesség fiatalok, népesség megtartásamegtartása
Támogatást Támogatást nyújt: nyújt: 
• Gazdaságélénkítı és népességmegtartó településfejlesztésre
• Helyi kereskedelmet, szolgáltatásokat élénkítı, gazdasági tevékenységeket 

ösztönzı fejlesztésre
• Család- és klímabarát településfejlesztésre, zöldfelületek megújítására és Az EU Bizottság számára 2014. november 17-én átadott TOP alapján



Önkormányzatok számára…(2) Önkormányzatok számára…(2) 

3.3. prioritás prioritás –– Alacsony Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés 
kiemelten városi területekenkiemelten városi területeken
CéljaCélja:: a a települési közlekedésfejlesztés és önkormányzati é pületállomány települési közlekedésfejlesztés és önkormányzati épüle tállomány 

energetikai korszer ősítéseenergetikai korszer ősítése
Támogatást nyújt: Támogatást nyújt: 
• Fenntartható települési közlekedésfejlesztésre
• A települési önkormányzatok energiahatékonyságának fokozása és a megújuló 

energiaforrások részarányának növeléséreenergiaforrások részarányának növelésére

44.. prioritás prioritás –– A helyi A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi 
együttműködés erősítéseegyüttműködés erősítése
CéljaCélja:: önkormányzati önkormányzati intézmények szolgáltatási min ıségének és intézmények szolgáltatási min ıségének és 

infrastruktúrájának fejlesztése infrastruktúrájának fejlesztése 
Támogatást nyújt: Támogatást nyújt: 
• Az egészségügyi alapellátást biztosító intézmények, szociális intézmények 

szolgáltatási minıségének és infrastruktúrájának fejlesztésére, az elérhetıség 
javítására

• Leromlott városi területek rehabilitációjára

Az EU Bizottság számára 2014. november 17-én átadott TOP alapján



Önkormányzatok számára…(3Önkormányzatok számára…(3))

5.5. prioritás prioritás –– Megyei Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi 
együttműködések és foglalkoztatásegyüttműködések és foglalkoztatás--ösztönzésösztönzés
CéljaCélja: : a a megyei gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkozta tási megyei gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatási  

célú támogatások, a szociális célú támogatások, a szociális városrehabilitációhozvárosrehabilitációhoz kapcsolódó kapcsolódó 
közösségi, humán fejlesztések támogatásaközösségi, humán fejlesztések támogatása, a , a helyi identitás és helyi identitás és 
kohézió er ısítésekohézió er ısítése

Támogatást nyújt: Támogatást nyújt: 
• A térségi gazdaságfejlesztési prioritáshoz kapcsolódó foglalkoztatási célokra• A térségi gazdaságfejlesztési prioritáshoz kapcsolódó foglalkoztatási célokra
• Közösségi, humán fejlesztésekre
• Helyi identitás és kohézió erısítésére (civil szervezetek  helyi identitással, 

kulturális örökséggel, településfejlesztéssel kapcsolatos programjaira)

Az EU Bizottság számára 2014. november 17-én átadott TOP alapján



Önkormányzatok számára…(4Önkormányzatok számára…(4))

66.. prioritás prioritás –– Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokbanFenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban
CéljaCélja:: a a megyei jogú városok önkormányzatainak gazdasági é s megyei jogú városok önkormányzatainak gazdasági és 

közszolgáltatási fejlesztése közszolgáltatási fejlesztése 
Támogatást nyújt:Támogatást nyújt:
•• Gazdasági Gazdasági környezetének környezetének fejlesztésére, fejlesztésére, foglalkoztatás foglalkoztatás növelésére növelésére 
•• Kisgyermekesek munkaer ıpiacra történ ı Kisgyermekesek munkaer ıpiacra történ ı visszatéréséhez visszatéréséhez a a 

gyermekellátási gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésére, b ıvítéséreszolgáltatások fejlesztésére, b ıvítésére
•• Vállalkozói tevékenységek Vállalkozói tevékenységek ösztönzésére a ösztönzésére a népesség népesség megtartására megtartására •• Vállalkozói tevékenységek Vállalkozói tevékenységek ösztönzésére a ösztönzésére a népesség népesség megtartására megtartására 

városfejlesztési városfejlesztési beavatkozásokkalbeavatkozásokkal
•• Fenntartható Fenntartható közösségi mobilitás el ısegítı fejlesztésekreközösségi mobilitás el ısegítı fejlesztésekre
• Energiahatékonysági és megújuló energia fejlesztésekre
• Közszolgáltatások hozzáférhetıségének és minıségének fejlesztésére
• A leromlott városi területeken élı alacsony státuszú lakosság 

életkörülményeinek javítása
• A foglalkoztathatóság javítása és a helyben, a helyi és térségi gazdasági 

szereplık által foglalkoztatottak számának növelése
• A leromlott városi területeken élı alacsony státuszú lakosság 

életkörülményeinek javítására, a társadalmi aktivitás, társadalmi 
összetartozás növelésére

Az EU Bizottság számára 2014. november 17-én átadott TOP alapján



Önkormányzatok számára…(5Önkormányzatok számára…(5))

7.7. prioritás prioritás -- Közösségi Közösségi szinten szinten irányított városi helyi irányított városi helyi fejlesztések fejlesztések (CLLD)(CLLD)
Célja: Célja: A A LEADER tapasztalatok felhasználásával, a helyi LEADER tapasztalatok felhasználásával, a helyi 

kezdeményezés ő fejlesztések a helyi közösségi összetartozás és kezdeményezés ő fejlesztések a helyi közösségi összetartozás és 
identitástudat er ısítése valamint a fiatalok helyben maradásának identitástudat er ısítése valamint a fiatalok helyben maradásának 
elısegítése érdekébenelısegítése érdekében

Támogatást nyújt: Támogatást nyújt: a helyi fejlesztési stratégia (HFS) a helyi fejlesztési stratégia (HFS) alapjánalapján
• Közösségi terek, kulturális intézmények infrastrukturális és • Közösségi terek, kulturális intézmények infrastrukturális és 

szolgáltatásfejlesztésére
• Helyi közösségfejlesztésre, kulturális és közösségi programokra
• Helyi gazdaságfejlesztést segítı terekre és programokra

Fókuszterület:Fókuszterület:
• 20-30 db városi CLLD tervezett

Fı kedvezményezettekFı kedvezményezettek::
• Városi Helyi Akciócsoportok (HACS); közvetetten önkormányzatok, 

közintézmények, vállalkozások, civil szervezetek, egyházak

Az EU Bizottság számára 2014. november 17-én átadott TOP alapján



4.4.

A TOP energetikai A TOP energetikai beavatkozásaibeavatkozásaiA TOP energetikai A TOP energetikai beavatkozásaibeavatkozásai



A TOP 3. prioritás 2. intézkedéseA TOP 3. prioritás 2. intézkedése

A A települési önkormányzati intézményekben, ingatlanokban az települési önkormányzati intézményekben, ingatlanokban az 
energiahatékonyság energiahatékonyság növelés és a megújuló energia felhasználás, növelés és a megújuló energia felhasználás, 
valamint a helyi alkalmazkodás valamint a helyi alkalmazkodás támogatásatámogatása

A beavatkozások típusai:A beavatkozások típusai:
1.1. Az Az önkormányzati tulajdonú intézmények, infrastruktúra , önkormányzati önkormányzati tulajdonú intézmények, infrastruktúra, önkormányzati 

tulajdonú épületállomány energiatulajdonú épületállomány energia--hatékonyság közpon tú rehabilitációja hatékonyság központú rehabilitációja 
(pl. kazánházak felújítása, (pl. kazánházak felújítása, hıtermel ıkhıtermel ık cseréje korszer ő nagy hatásfokú cseréje korszer ő nagy hatásfokú (pl. kazánházak felújítása, (pl. kazánházak felújítása, hıtermel ıkhıtermel ık cseréje korszer ő nagy hatásfokú cseréje korszer ő nagy hatásfokú 
berendezésekre), illetve az épületek h ıszigetelésének javítása berendezésekre), illetve az épületek h ıszigetelésének javítása 
((hıtechnikaihıtechnikai adottságok javítása, adottságok javítása, h ıveszteségekhıveszteségek csökkentésecsökkentése).).

2.2. Az önkormányzati tulajdonú intézmények, infrastruk túra, önkormányzati Az önkormányzati tulajdonú intézmények, infrastruktúra , önkormányzati 
tulajdonú épületállomány energetikai korszer ősítése (pl. világítási tulajdonú épületállomány energetikai korszer ősítése (pl. világítási 
rendszerek korszer ősítése, rendszerek korszer ősítése, h ıtechnikaihıtechnikai adottságok javítása), megújuló adottságok javítása), megújuló 
energiaforrások alkalmazása (pl. napelemek telepítés e, biomassza kazán energiaforrások alkalmazása (pl. napelemek telepítés e, biomassza kazán 
telepítésetelepítése).).

3.3. Önkormányzat által vezérelt, a helyi adottságokho z illeszked ı, megújuló Önkormányzat által vezérelt, a helyi adottságokhoz ill eszkedı, megújuló 
energiaforrások kiaknázásra irányuló, autonóm energi aellátás energiaforrások kiaknázásra irányuló, autonóm energi aellátás 
megvalósítása (helyi ellátást biztosító megújuló ene rgiatermel ı megvalósítása (helyi ellátást biztosító megújuló ene rgiatermel ı 
rendszerek, közösségi rendszerek, közösségi f őtımővek főtımővek létesítése) komplex fejlesztési létesítése) komplex fejlesztési 
programok lehet ısége programok lehet ısége mellett.mellett.



5.5.

Milyen források, milyen területi és tematikus Milyen források, milyen területi és tematikus Milyen források, milyen területi és tematikus Milyen források, milyen területi és tematikus 
megbontásban állnak majd rendelkezésremegbontásban állnak majd rendelkezésre??



1298/2014. (V. 5.) Korm. határozatban meghatározott 1298/2014. (V. 5.) Korm. határozatban meghatározott 
megyei + MJV megyei + MJV keret keret megyékre megyékre bontva (Mrd bontva (Mrd Ft)Ft)

92,99
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Fajlagos mutatóFajlagos mutató
(egy főre jutó (egy főre jutó megyei+MJV megyei+MJV keret keret -- megyei szintenmegyei szinten) ) 

((Ft/fő)Ft/fő)
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6.6.

Hol tartunk Hol tartunk az operatív programokra az operatív programokra 
vonatkozó és a vonatkozó és a területi tervezési területi tervezési vonatkozó és a vonatkozó és a területi tervezési területi tervezési 

folyamatban?folyamatban?

Mi következik Mi következik mostmost??



Út a pályázatokig…Út a pályázatokig…
A(z) rId1 azonosítójú képrész nem található a fájlban.

PM PM 
aláírásaláírás

TárgyalásokTárgyalások

9 db 
pályázati 

kiírás

Az OPAz OP--k hazai k hazai 
elfogadásaelfogadása

Benyújtásuk Benyújtásuk 
a a 

BizottsághozBizottsághoz

TárgyalásokTárgyalások

Konstrukciók Konstrukciók 
kidolgozásakidolgozása

OP OP 
elfogadáselfogadás

PályázatiPályázati
kiírásokkiírások

2014. szeptember 11. 2014. október 10.



A területi tervezési A területi tervezési folyamatfolyamat



Mi következik mostMi következik most??

A tervezési folyamat vége felé járunk!A tervezési folyamat vége felé járunk!

1.1.A júniusban benyújtott TOP verzióra adott EU Bi zottsági A júniusban benyújtott TOP verzióra adott EU Bizott sági 
vélemények alapján az új TOP verziót napokon belül vélemények alapján az új TOP verziót napokon belül 
feltöltjük az feltöltjük az EU EU Bizottság informatikai rendszerébe.Bizottság informatikai rendszerébe.

2.2.A feltöltött TOP A feltöltött TOP társadalmasításra társadalmasításra megjelenik majd a megjelenik majd a 2.2.A feltöltött TOP A feltöltött TOP társadalmasításra társadalmasításra megjelenik majd a megjelenik majd a 
http://http://palyazat.gov.hu/2014_2020_as_operativ_progra mok_tpalyazat.gov.hu/2014_2020_as_operativ_programok_t
arsadalmi_egyeztetesearsadalmi_egyeztetese oldalon.oldalon.

3.3.A területi tervez ık elkészítették Integrált A területi tervez ık elkészítették Integrált Területi Területi 
Programjaikat és azt benyújtották a területfejleszt ésért Programjaikat és azt benyújtották a területfejleszt ésért 
felelıs minisztériumnak.felelıs minisztériumnak.

4.4.A helyi gazdaságfejlesztés er ıs hangsúlyt kap, így A helyi gazdaságfejlesztés er ıs hangsúlyt kap, így 
érdemes átgondolni, hogy mely keret terhére, milyen  érdemes átgondolni, hogy mely keret terhére, milyen  
típusú, milyen módon típusú, milyen módon integrált integrált helyi helyi megoldások megoldások jöhetnek jöhetnek 
szóba a következ ı ciklusban!szóba a következ ı ciklusban!



Köszönöm megtisztelő Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket!figyelmüket!

Kükedi Kükedi Zsolt Zsolt Kükedi Kükedi Zsolt Zsolt 
TelTel.: .: (06(06--11) 795) 795--12181218

EE--mail: mail: kukedi.zsoltkukedi.zsolt@@nth.gov.hunth.gov.hu

Figyelem!
Az előadás anyaga 2014. október 31-én hangzott el, de ezen megosztott 
verzióban immár a 2014. november 17-én az Európai Bizottság részére 

átadott TOP szerkezetet, tartalmat tükrözi.
Kérjük látogassanak el a 

http://palyazat.gov.hu/2014_2020_as_operativ_programok_tarsadalmi_
egyeztetese oldalra a TOP társadalmasításra bocsátott verziójáért!


