
FEJÉR MEGYE 

TERÜLETFEJLESZTÉSI 

PROGRAM



Stratégiai program

I.1. A tervezési folyamat eljárásainak, a tervezés tárgykörének és körülményeinek leírása

I.2. Fejér megye területfejlesztési célrendszere: jövőkép, átfogó cél és a fejlesztési elvek 

alapján a specifikus, horizontális és területi célok meghatározása, viszonyrendszerének 

bemutatása

I.2.1. Fejér megye célrendszere

I.2.2. A megye célrendszerének belső és külső koherenciája

I.2.2.1. A célrendszer egymás közötti vizsgálata

I.2.2.2. A célrendszer kapcsolódása a területi és ágazati operatív programokhoz

I.2.2.3. A célrendszernek a határos megyék fejlesztési dokumentumaival való 

összhangja

I.3. A  megye funkcionális térségeinek leírása, jövőképének bemutatása

I.4. Területi és horizontális prioritások 

I.5. A célok és prioritások közötti kapcsolat bemutatása

I.6. Tervezés kísérő eljárások dokumentációja

I.7. Végrehajtásban közreműködő szervezetek közötti munkamegosztás, együttműködés és 

információcsere meghatározása, az érdekérvényesítés rendszere

I.8. A végrehajtás és a finanszírozás intézményi és eljárásrendi rendszerének átfogó 

bemutatása

I.9. Monitoring és értékelési terv

A megyei területfejlesztési program



Operatív  program

1. Prioritások bemutatása (9 területi prioritás, 7 horizontális prioritás):

• Indoklás

• Általános célok

• EU tematikus célokhoz és beruházási prioritásokhoz való kapcsolat

• Indikátorok 

• eredménymutatók bemutatása a legutóbbi bázisadattal

• A megvalósítást szolgáló intézkedések

• Területi hatálya

• A prioritás intézkedéseinek becsült forrásigénye (mFt)
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9 területi prioritás

• A kormányhivatalok és önkormányzatok közigazgatási és területfejlesztési 

szerepének erősítése

• A Duna nemzetközi integráló szerepének kamatoztatása

• A társadalmi degradációval veszélyeztetett kiürülő kistelepüléseken és 

alvótelepüléseken a helyi közösségek erősítése

• Országos közlekedési csomópontokhoz köthető közlekedési és logisztikai 

fejlesztések

• A pólusok és a turisztikailag preferált térségekben az építet környezet 

megóvása, az összehangolt településfejlesztések megvalósítása

• A növekedési pólusok innovációs bázisának fejlesztése, a K+F sikereit 

kiaknázó növekedés érdekében

• A növekedési pólusok és alközpontok pozíciójának erősítése a 

versenyképes szereplők támogatásával és a hálózatosodó helyi gazdaság 

ösztönzésével

• A megye turisztikai centrumaiban integrált turisztikai fejlesztések 

megvalósítása

• Zöld klaszter kialakítása a Mezőföldön



7 horizontális prioritás

• A stratégiai vízkészletek megőrzése és racionális használata

• Társadalmi befogadás erősítése

• Munkaerő piaci mobilitás támogatása

• A természeti és épített környezet megóvása

• Közszolgálati önkormányzati minimum-szint teljesítése 

• Info-kommunikációs csatornák bővítése, fejlesztése, interaktivitási 

lehetőségek kihasználása

• A vidéki területeken az adottságokra épülő, magas multiplikációjú 

agrárgazdálkodás támogatása



Operatív  program

2. Intézkedések bemutatása (54 

intézkedés):

• Általános célok

• Szükségesség indoklása

• Kapcsolódás más 

intézkedéshez

• Kapcsolódó EU 

tematikus célkitűzések és 

beruházási prioritások

• Beavatkozások 

működési, megvalósítási 

területtel és a 

kedvezményezettek 

körével

• Speciális projekt 

kiválasztási kritériumok

• Indikátorok: 

outputmutatók 

célértékkel, 

eredménymutatók 

bázisadattal

• Becsült forrásigény 

beavatkozásonként, 

finanszírozási forrással
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www.teta.teir.hu

Tervezést támogató információs rendszer













Köszönöm a figyelmet!

Kapcsolat: vaszocsikvilja@lltk.hu


