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1. Az Integrált területi program (ITP) készítésének célja, tervezésének 

körülményei  

A Terület és Településfejlesztési OP decentralizált logikája, Vas megyére dedikált forráskeret 

A TOP küldetése, hogy valamennyi megye, térség és település, így a jelenleg hátrányos helyzetű, 

leszakadó tendenciákat mutató térségek és települések esetében is megtalálja és erősítse azokat a 

fejlődési elemeket, amelyekkel potenciáljuk, erőforrásaik kibontakoztathatók és aktivizálhatók. A TOP 

elsődleges célja a térségi gazdaságfejlesztés, ezáltal a foglalkoztatás növelése. 

A TOP biztosítja a fő kereteket a területileg decentralizált fejlesztések tervezéséhez és 

megvalósításához. Magyarországon több tényező is indokolja a területileg decentralizált 

fejlesztéseket: 

- Az országon belül jelentős eltérések figyelhetők meg a társadalmi, gazdasági és környezeti 

adottságok terén, valamint a társadalom és a gazdaság fejlettségében. Ezért az egyes 

térségekben eltérő, a sajátos térségi adottságokra szabott beavatkozásokra van szükség. 

Különösen nagyok a különbségek az alacsonyabb (megyei és járási) területi szinteken. 

- A magyar közigazgatás elmúlt években lezajlott reformja (a helyi önkormányzatok, a járások, 

a megyék és a központi állam közötti feladat- és forrásmegosztás újraszabályozásával) éppen 

a területi egyenlőtlenségek jellegének megváltozásához igazodott. Így létrejöttek azok a 

keretek is, amelyek a helyi és térségi fejlesztéspolitikát meghatározzák. Ebből a szempontból 

a legfontosabb változás, hogy a megyék erős tervezési és területfejlesztési feladatköröket 

kaptak.  

- A 2007-2013-as programozási időszak regionális operatív programjainak (ROP) tapasztalatai 

alapján 2014-2020 között is indokolt területi operatív programokon keresztül támogatni a 

decentralizáltan kezelendő fejlesztési tématerületek egy részét. A ROP-ok ugyanis a 2007-

2013-as ciklus legjobban teljesítő programjai közé tartoznak a forráslekötés tekintetében. 

Mindez azt mutatja, hogy a helyi és területi szinteken vannak átgondolt és jól előkészített 

fejlesztési elképzelések. A területi szereplők pályázatos úton megszerezhető, előre nem 

kiszámítható forrásaival szemben a jövőben a szereplők által felelősen tervezhető és 

végrehajtható forrásallokációs megoldásokat indokolt előnyben részesíteni. 

A TOP a Kormány kiemelt gazdaságfejlesztési, növekedési és foglalkoztatási céljaira tekintettel, 

valamint az Európa 2020 stratégiához való illeszkedés, az ágazati fejlesztésekkel való lehatárolás és 

szinergia biztosítása érdekében, az Európai Bizottsági 11 tematikus célhoz való kapcsolódás, a 

költségvetési és tematikus determinációkhoz való igazodás alapján, a Partnerségi Megállapodásban 

foglaltakkal összhangban az alábbi kiemelt fejlesztési célokat határozta meg: 

I. Gazdaságélénkítéshez és foglalkoztatási szint növeléséhez szükséges helyi feltételek 

biztosítása 

II. Vállalkozásbarát város/településfejlesztés; az életminőség és társadalmi összetartozás 

javításához szükséges feltételek biztosítása 



Magyarországon az EU Kohéziós politikáját megvalósító jogszabályokban rögzített un. kevésbé fejlett 

régiókban elhelyezkedő 18 megyében megvalósuló megyei decentralizált fejlesztések tervezésére 

rendelkezésre álló területi szintű indikatív forrásallokációt a 1298/2014. (V.5.) Korm. határozat 

tartalmazza. A megyei integrált területi program indikatív tervezési forráskerete a hatályos 

kormányhatározat szerint a következő: 

Megye 
Gazdaságfejlesztési 
részprogram (M Ft) 

Településfejlesztési 
részprogram (M Ft) 

Vas 13 400,6 12 044,0 

Összes megyei keret 449 999,9 298 080,3 

 

Az ITP tartalmát megalapozó dokumentumok (megyei helyzetelemzés, területfejlesztési koncepció, 

stratégiai és operatív program) 

A megyei fejlesztési dokumentumok „A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a 

területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, 

elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól” szóló 218/2009 (X.6.) Korm. rendelet alapján 

készültek el. 

 A Vas Megyei Közgyűlés a tervezés első fázisában megtárgyalta és 45/2014.(VII.18) sz. 

határozatával elfogadta a Vas Megyei Területfejlesztési Koncepciót. 

 A koncepcióhoz illeszkedve elkészült Vas Megyei Fejlesztési Program stratégia és operatív 

részprogramja, amit a Közgyűlés …………… határozatával ………………. fogadott el. 

A stratégiai programrész célja, hogy középtávon kijelölje azokat a fejlesztési célokat és 

tevékenységeket, melyek Vas megyében megvalósulhatnak. Ennek érdekében a stratégiai program 

igazodik a finanszírozási feltételekhez, melyek keretét a jövőben is várhatóan az EU által 

társfinanszírozott operatív programok adják. Az operatív programrész alapvetően a TOP-ban a megye 

számra dedikált forráskerethez való illeszkedés mutatja be, mivel a megye számára a jelenlegi 

jogszabályi keretek között csak ezen fejlesztési forrásokkal lehet biztosan számolni a jövőben. A 

megyei operatív programoknál figyelembe vételre került, hogy a TOP által finanszírozott 

tevékenységek pontos tartalma és támogatási feltételrendszer (pl. célok, támogatható 

tevékenységek, támogatási intenzitások, kedvezményezetti kör (szervezeti és települési szinten), 

projekt kiválasztási szempontok) még nem ismertek. Az ITP alapvetően megyei közgyűlés által 

elfogadott operatív program munkarészre épül, azzal van teljes összhangban. 

A stratégiai és operatív program készítésébe munkacsoport foglalkozás részeként bevontuk a helyi 

szereplőket és a helyi szereplőknek mind szakterületenként, mind járásonként szervezett 

munkacsoportokban lehetőségük volt javaslatokat tenni a programok tartalmához. Továbbá a 

jogszabályi keretek között minden érintet szereplőnek lehetősége volt a programok 

véleményezésére. 

A Kormányrendeletnek megfelelően a fejlesztési programhoz kapcsolódó területi hatásvizsgálatot 

kellett készíteni, a Kormányrendelet 9. melléklete szerinti tartalommal. A hatásvizsgálat a fejlesztési 



program stratégiai és operatív programrészének kidolgozását végigkísérve, tervezői egyeztetéseket 

követően készült el. 

Az ITP tervezési körülményeinek rövid bemutatása, kitérve a tervezésbe bevont szervezetekre, a 

módszertanra, a partnerség folyamatára. 

Az ITP a közgyűlés által elfogadott operatív program alapján készült el, mivel az operatív program 

elvárt tartalma, alapvetően egyezik az ITP-k kapcsán elvárt tartalommal. Az operatív program az 

elfogadott megyei stratégiai program és a megismerhető jövőbeni támogatási feltételek figyelembe 

vételével készült el. A magyar kormány még egyezteti a 2014-2020 közötti EU források felhasználását 

meghatározó Partnerségi Megállapodás és kapcsolódó operatív programok tartalmát az Európai 

Bizottsággal, így a megyei programok keretfeltételeit biztosító finanszírozási keretek és intézményi 

eljárások (beleértve a megyei önkormányzatok program végrehajtásban, projekt kiválasztásban 

betöltött szerepét) még nem kerültek véglegesítésre. 

A megyei operatív program elsődlegesen azokat az intézkedéseket tartalmazza, melyek a Területi és 

Településfejlesztési OP-ból (TOP) finanszírozhatók, mivel a TOP kapcsán látható, hogy a megyében 

tervezett beruházások és programok mekkora forráskeret terhére valósulhatnak meg. Az ágazati 

programok esetén nincs és várhatóan nem is lesz meghatározva forráskeret megyei szintre és 

egyáltalán nem ismert az az eljárásrend, hogy megyei szinten megfogalmazódó javaslatokat miként 

vennék figyelembe a végrehajtás során. Az ágazati programok kapcsán kiemelten kell támaszkodni a 

megyei stratégiai programban tervezett és már elfogadott fejlesztések, beavatkozások 

érvényesítésére (pl. környezetvédelmi infrastruktúra, természetvédelem, közlekedés-fejlesztés, 

közoktatás minőségi fejlesztése, állam által fenntartott humán közszolgáltatások, egészségügy). 

Ugyanakkor az operatív program megfogalmaz néhány szakterületen olyan programokat is, melyeket 

az ágazati programok finanszírozhatnak.  

Fontos kiemelni, hogy az egyes szakterületeken, pl. turizmus, komoly problémát okoz, hogy a 

szükséges és célszerű beavatkozásokat több, konkrétan 3 db operatív program (TOP, GINOP, 

Vidékfejlesztési program) finanszírozza. Az egyes OP-k alapján sem egyértelmű, hogy a jövőben 

milyen beavatkozásokat finanszíroz a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív program (GINOP) és 

melyeket majd a területfejlesztési operatív program (pl. kis-középvállalkozások technológiai és 

infrastrukturális fejlesztései, kezdő vállalkozások támogatásai, minden olyan támogatási forma 

esetén, ahol a vállalkozás a célcsoport stb.). Hasonlóan ellentmondásos a TOP és a Vidékfejlesztési 

program kapcsolata a mezőgazdasági termékek elsődleges feldolgozása (pl. gyümölcsök, zöldségek, 

húsok, tejtermékek feldolgozása) témájában, hiszen ezen beavatkozásokat elviekben az európai 

mezőgazdasági és vidékfejlesztési alap (EMVA) finanszírozza, mely forrás csak a vidékfejlesztési 

programban érhetők el. Az egyes támogatási területen belül kiemeljük azokat az intézkedéseket, 

melyek finanszírozása GINOP-ból, az országos támogatási keret terhére célszerű. 

A megyei operatív program társadalmi egyeztetése megtörtént a jogszabályi keretek között. 14 

szervezet nyilvánított véleményt, melyek javaslatai beépítésre kerültek a programba. Továbbá a 

program tervezésénél figyelembe vételre kerültek a projektgyűjtés során beérkezett javaslatok, 

melyek tekinthetők a területi szereplők véleményének. 

A megyei operatív program kapcsán a következő egyeztetéseket folytattuk le: 



 konzultációk a megyében működő szakigazgatási szervezetekkel, illetve felettes szerveikkel,  

 folyamatos szakmai egyeztetés Szombathely Megyei Jogú Várossal 

 járási konzultációs fórumok keretében az érintett településekkel folytatott konzultáció két 
körben 

 szakterületi fórumok keretében az érintett intézményekkel, közigazgatási szervezetekkel, 
gazdasági társaságokkal, civil és egyéb érdekképviseleti szervezetekkel 

 

A kormányzat az ITP tervezéshez ígérte, hogy a rendelkezésre álló forrásokhoz illeszkedő részletes 

támogatási feltételeket megküldő 2014. augusztus 15-ig. Mivel ezen szempontok késve (2014. 

októberében) kerültek a megyei önkormányzatoknak átadásra, ezért nem lehetséges az ITP-nek 

minden egyes támogatandó területén a projektszintű megtervezése, illetve a jövőbeni operatív 

programokhoz való megfelelő illesztése. A településfejlesztési programban szereplő projektek – a 

kormányzati elvárásokkal összhangban - járási szinten kialakított elképzeléseknek tekinthetők. Az így 

kialakult projekt javaslatoknak a jövőben – a TOP végrehajtási szabályai alapján - a támogatási 

feltételekhez, szempontokhoz való illesztése szükséges, ami magával hozhatja a jelenleg ismert 

elképzelések akár teljes mértékű átalakítását is. Az előzőekben ismertetett okokból illetve 

gazdaságfejlesztés sajátos természetből kiindulva – a felmerülő pl. aktuális beruházási igényekhez 

illeszkedve lehetőleg gyorsan álljanak rendelkezésre támogatási források – nem lehet 7 évre előre az 

összes fejlesztési projektet megtervezni, azokat folyamatosan kell megvalósítani a valós igényekkel 

összhangban. A projektcsomagban azon projektek kerültek nevesítésre, melyek a fejlesztések 

kereteit, illetve a gazdaságfejlesztési támogatások 7 évre való kiszámítható rendszerét adják a 

megyében. 

 



2. Az integrált területi program (ITP) stratégiája és beavatkozási logikája 

2.1. ITP beavatkozási logikája és struktúrája 

Az útmutató az ITP dokumentumoknak a TOP-hoz való illeszkedését az alábbi módon írja elő: 

TOP prioritás tengelyek 

Megyei integrált területi program  

(MJV kívüli területek) 

Megyei 

gazdaságfejlesztési 
részprogram 

Megye település-
fejlesztési részprogram 

1. Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási 
helyzet javítása érdekében  

 üzleti infrastruktúra, utak, KKV  

  

óvoda, bölcsőde, családi napközi 
 

 

2. Vállalkozásbarát és népességmegtartó 
településfejlesztés     

 

turisztikai vonzerőfejlesztés   

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

 X 

4. Helyi közösségi szolgáltatások és a társadalmi 
befogadás erősítése     

 

5. Közösségi szinten irányított városi helyi 
fejlesztések (CLLD )  

 

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

Foglalkoztatás, képzés  

  

Szociális városrehabilitáció, identitás  
 

 

 

Az ITP-ben tervezett projektcsomagok kétféleképpen lehet csoportosítani az útmutató és a TOP-hoz 

való illeszkedés alapján 

I. Megyei gazdaságfejlesztési részprogram 

1. Innovációs Program (Mechatronikai és Járműipari Program, Kreatívipari és K+F program) 
(ERFA típusú program) 

2. Élelmiszeripari Program (ERFA típusú program) 

3. KRAFT Program (ERFA és ESZA típusú program) 

4. Emberi Erőforrás Fejlesztési Program (ERFA és ESZA típusú program) 

5. Turisztikai Program (ERFA típusú program) 



6. Vállalkozói Program (ERFA típusú program) 

7. A munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés (ERFA típusú program) 

II. Településfejlesztési részprogram 

Megyei járás-fejlesztési program, ami a kormány határozat és az útmutató alapján járásonként 

készült el. Minden járási program az alábbi főbb - a TOP által finanszírozott – tartalmi területet 

magában foglal 

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

 Vállalkozásbarát, népességmegtartó, városi fókuszú településfejlesztés - Forrás: TOP 2.1. 

 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés - Forrás: TOP 2.2. 

 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés - Forrás: TOP 3.1. 

 A települési önkormányzati intézményekben, ingatlanokban az energiahatékonyság növelés 
és a megújuló energia felhasználás, valamint a helyi alkalmazkodás támogatása - Forrás: TOP 
3.2. 

 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Forrás: TOP 4.1. 

 A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - Forrás: TOP 4.2. 

 A meglévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények akadálymentesítése, 
családbarát funkciók kialakítása - Forrás: TOP 4.3. 

 Leromlott városi területek rehabilitációja - Forrás: TOP 4.4. 

 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forrás: 
TOP 6.3. 

 A helyi identitás és kohézió erősítése - Forrás: TOP 6.4. 

A gazdaságfejlesztési projektcsomagok megvalósítása alapvetően nem feltételezi a projektcsomagok 

kölcsönös megvalósítását, a projektcsomagok megvalósulása önmagukban is eredményre vezet. 

 Az Innovációs program projektcsomag támogatja azon kulcsszolgáltatásokat, illetve kutatás-

fejlesztési bázisok fejlődését, melyek egy-egy ágazatban nemzetközi szinten is jelentős 

eredményeket tudnak elérni, illetve ösztönözni tudják a kapcsolódó vállalkozások fejlődését. 

Továbbá ebben a programban jelennek meg olyan ágazati fejlesztések, melyek a megye 

gazdaságának egy-egy specialitását kívánják ösztönözni: pl. autóiparhoz kapcsolódó 

mechatronikai program, fa- és bútoripar, vagy gyógytermék-fejlesztés. 

 A második részprogram az élelmiszeriparra koncentrál, a mezőgazdasági alapanyag-

termelésre és az arra épülő a jelenleginél nagyobb mértékű feldolgozási szint elérésre 

törekszik. Ennek keretén belül különös hangsúlyt kap a zöldség, gyümölcstermelő, illetve 

állattenyésztési ágazati, valamint a helyi kötődésű speciális termékek fejlesztése.  Az 

intézkedésen belül olyan projektek valósulnak meg, melyek több gazdasági szereplő 

tevékenységét segíti, illetve ösztönzik a helyben történő egészséges élelmiszer 

fogyasztásának elterjesztését. 



 A KRAFT program Kőszegre és környékére koncentrál, ahol bővíteni kívánja a társdalom-

tudományokhoz kapcsoló kutatások és felsőoktatási, továbbképzési tevékenységek 

megvalósulását ösztönzi. Mindezen tevékenységek érdekében fogalmaz meg kulturális, 

illetve rekreációs célú fejlesztéseket, hogy város ne csak rövid távon, hanem hosszabb 

letelepedés céljából is vonzó legyen magas végzettségűek számára.  

 Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Program célja, hogy elterjessze a lakosság széles körében az 

egészséges életmód igényét, illetve a mindennapokba való beépülését. Ehhez kapcsolódóan 

megfogalmaz aktív szabadidő elöltési beavatkozásokat. Továbbá a program fontosnak tartja a 

gazdaság teljesítéséhez szükséges humán erőforrás állomány biztosítását, így támogatja a 

tehetség-gondozást, valamint a gazdasági igényekhez illeszkedő szakképzettségűek 

hazatérését, illetve szakképzési, kompetencia lapú programok megvalósítását. 

 A Turisztikai Program alapvető épít a megye kiemelte természeti adottságaink, termál és 

gyógyvíz, hegyvidéki környezete, műemlékek versenyképesebb és fenntartható 

hasznosításra. Mindezen program csak az értékek megőrzése révén, illetve a szükséges 

infrastrukturális fejlesztések és kreatív, élmény-orientált programokkal és aktív marketing 

tevékenységgel valósulhat meg. 

 A Vállalkozói Program jelenti a vállalkozás-fejlesztés alapjait, biztosítja azon szolgáltatásokat, 

melyek elősegítik a vállalkozások széles körét beruházások megvalósításhoz, illetve 

növekedéséhez, új terméket és szolgáltatás-fejlesztéséhez. Ahhoz, hogy javuljon a megye 

gazdasági versenyképessége, mindenkinek egyet előre kell lépni. Ezen szolgáltatások az 

ágazat specifikus fejlesztések révén érintett vállalkozások számára is elérhetők lesznek. A 

szolgáltatások nem csak a versenyszektorban, hanem a szociális vállalkozások alapítását és 

működését is segítik. 

 A munkaerő mobilitás ösztönzésére kisebb közösségi közlekedés és kerékpáros 

közlekedésfejlesztési beruházások szükségesek, amelyek iparterületek, turisztikai központok 

biztonságosabb rövidebb elérhetőségét, illetve a járásközpontokhoz vezető legrosszabb 

minőségű utak korszerűsítését foglalhatják magukban. 

 A településfejlesztési intézkedések tervezésekor (pl. közlekedés-fejlesztésnél, illetve a térségi 

turisztikai vonzerő-fejlesztésnél) figyelembe kell venni a gazdaságfejlesztés során 

megvalósuló iparterületi, illetve turisztikai szolgáltató, attrakciós, valamint ezen területek 

megközelítését elősegítő fejlesztéseket. 

 

2.2. Az integrált területi program viszonya az uniós, nemzeti és megyei fejlesztési 

dokumentumokhoz 

2.2.1. Illeszkedés és hozzájárulás a megyei területfejlesztési koncepcióhoz, programhoz és 

célkitűzésekhez 

 

 



 

Vas megyei területfejlesztési koncepció célrendszer: 

 

Vas megye fejlesztési célrendszere

Átfogó 

célok

1. Foglalkoztatás 

bővítése

2. A gazdaság 

teljesítőképességének 

javítása

3. Munkaerő képzettségi 

szintjének növekedése

4. Természeti és kulturális 

erőforrások fenntartható 

hasznosítása

5. Belső periférián lévő 

kistelepülések teljes 

leszakadásának 

megakadályozása

Stratégiai 

célok

4. Megyén belüli és kívüli 

kapcsolatok erősítése

2. Természeti erőforrások 

fenntartható hasznosítása

3. Kistelepülések 

életképességének javítása

Korszerű információs és kommunikációs technológiák (ICT) alkalmazása

Horizon-

tális célok

1. A térségi versenyképesség javítása

Fenntartható környezet- és tájhasználat

Barnamezős területek hasznosítása

Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok bevonása (esélyegyenlőség) a fejlesztésekbe

 
 

 

Az egyes intézkedések az alábbiak szerint kapcsolódnak a megyei fejlesztési koncepcióhoz: 

Az alábbi stratégiai célokhoz való illeszkedés:  

1. A térségi versenyképesség javítása 

2. Megyén belüli és kívüli kapcsolatok erősítése 

3. Természeti erőforrások fenntartható hasznosítása 

4. Kistelepülések életképességének javítása 

 

Megyei koncepcióban szereplő stratégia célok és a projekt-csomagok illeszkedése: 

 

Stratégia célokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 

Intézkedések (gazdaságfejlesztés) 

A térségi versenyképesség javítása 

Innovációs Program (Mechatronikai és Járműipari Program, 
Kreatívipari és K+F program) 

Élelmiszeripari Program 

KRAFT Program 

Emberi Erőforrás Fejlesztési Program 

Vállalkozói Program 

Megyén belüli és kívüli kapcsolatok 
erősítése 

A munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló 
közlekedésfejlesztés 

Településfejlesztési részprogram 

Természeti erőforrások fenntartható 
hasznosítása 

Turisztikai Program  

KRAFT Program 

Településfejlesztési részprogram 

Kistelepülések életképességének javítása Élelmiszeripari Program 

Településfejlesztési részprogram 

 



Megyei koncepcióban szereplő stratégia célok és a járási területfejlesztési projekt-csomagok 

illeszkedése: 

 

Stratégia célokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 

Intézkedések (területfejlesztés) 

A térségi versenyképesség javítása 
Foglalkoztatás érdekében megvalósuló településfejlesztések 

Vas megye kisléptékű közlekedésfejlesztése 

Megyén belüli és kívüli kapcsolatok 
erősítése 

Társadalmi együttműködés, helyi identitás erősítése 

Vas megye kisléptékű közlekedésfejlesztése 

Természeti erőforrások fenntartható 
hasznosítása 

Önkormányzati intézmények és turisztikai fejlesztések 

Energetikai fejlesztések 

Vas megye kisléptékű közlekedésfejlesztése 

Kistelepülések életképességének javítása 

Foglalkoztatás érdekében megvalósuló településfejlesztések 

Szociális és egészségügyi fejlesztések 

Vas megye kisléptékű közlekedésfejlesztése 

 

A megye stratégiai programjának prioritás szerkezetéhez az alábbi módon illeszkednek a járási 

projektcsomagok: 

Megnevezés 
1.
1 

1.
2 

1.
3 

1.
4 

2.
1 

2.
2 

3.
1 

3.
2 

4.
1 

4.
2 

4.
3 

4.
4 

6.
1 

6.
2 

6.
3 

6.
4 

Vas megye kisléptékű 
közlekedésfejlesztése 

            x                   

Foglalkoztatás érdekében megvalósuló 
településfejlesztések    

x x                       

Önkormányzati intézmények és 
turisztikai fejlesztések 

          x         x x         

Szociális és egészségügyi fejlesztések                 x x             

Energetikai fejlesztések               x                 

Társadalmi együttműködés, helyi 
identitás erősítése 

                            x x 

 

 

 



2.2.2. Illeszkedés és hozzájárulás a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban rögzített uniós és nemzeti célkitűzésekhez 

A Vas megyei integrált területi program gazdaságfejlesztési és településfejlesztési részprogramja az alábbi TOP stratégiai célokhoz és prioritásokhoz 

illeszkedik: 

 

Prioritási 
tengely 

Tematikus célkitűzés 
(EU cél) 

A beruházási prioritáshoz 
kapcsolódó egyedi (nemzeti) 

célkitűzések 

Eredménymutatók (várt 
eredmények) 

Megyei gazdaságfejlesztési 
részprogram 

projektcsomagjai 

Megyei 
településfejlesztési 

részprogram intézkedései 

1. Térségi 
gazdaság-
fejlesztés a 
foglalkoztatási 
helyzet javítása 
érdekében 

(8) a fenntartható és 
minőségi 
foglalkoztatás, valamint 
a munkavállalói 
mobilitás ösztönzése 

Térségi gazdasági környezet 
fejlesztése a gazdasági aktivitás 
növelése érdekében 

Foglalkoztatottak (15-64 
éves) száma a közszféra 
adatai nélkül 

1.Innovációs Program 
(Mechatronikai és Járműipari 
Program, Kreatívipari és K+F 
program) 

2. Élelmiszeripari Program 

3. KRAFT Program 

6. Vállalkozói Program 

7. A munkaerő mobilitás 
ösztönzését szolgáló 
közlekedésfejlesztés 

 
 

Kisgyermekesek 
munkaerőpiacra történő 
visszatérését segítő 
szolgáltatások bővítése 

Napközbeni ellátásban 
részesülő gyermekek 
aránya 

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

2. Vállalkozás-
barát, 
népesség-
megtartó 
település-

(6) a környezet 
megőrzése és védelme, 
valamint a 
forráshatékonyság 
támogatása 

Vállalkozások és lakosság 
számára vonzó települési 
környezet kialakítása 

Elégedettség a települési 
(lakó)környezet 
minőségével 
(vállalkozások, lakosság) 

  
2. Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó, városi 
fókuszú 
településfejlesztés 



Prioritási 
tengely 

Tematikus célkitűzés 
(EU cél) 

A beruházási prioritáshoz 
kapcsolódó egyedi (nemzeti) 

célkitűzések 

Eredménymutatók (várt 
eredmények) 

Megyei gazdaságfejlesztési 
részprogram 

projektcsomagjai 

Megyei 
településfejlesztési 

részprogram intézkedései 

fejlesztés 
A kulturális és természeti 
örökségre épülő turizmusban 
rejlő térségi potenciál 
kiaknázása 

Kereskedelmi szálláshe-
lyeken eltöltött 
vendégéjszakák száma 
(külföldi + belföldi) 

 

5. Turisztikai Program  

 
3. Társadalmi és 
környezeti szempontból 
fenntartható 
turizmusfejlesztés 
 

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

(4) az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású 
gazdaságra való áttérés 
támogatása minden 
ágazatban 

Környezetbarát közlekedési 
rendszerek fejlesztése és a 
fenntartható közösségi 
mobilitás elősegítése 

Napi utazások esetén fő 
közlekedési eszközként 
gyalogos, kerékpáros vagy 
közösségi közlekedési 
módot választók 
részaránya (%) 

  
3. Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés 
 

A települési önkormányzatok 
energiahatékonyságának 
fokozása és a megújuló 
energiaforrások részarányának 
növelése 

A megtakarított energia 
mennyisége 
 

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

  

A megújuló 
energiaforrásból 
előállított 
energiamennyiség a teljes 
bruttó 
energiafogyasztáson belül 
 

 



Prioritási 
tengely 

Tematikus célkitűzés 
(EU cél) 

A beruházási prioritáshoz 
kapcsolódó egyedi (nemzeti) 

célkitűzések 

Eredménymutatók (várt 
eredmények) 

Megyei gazdaságfejlesztési 
részprogram 

projektcsomagjai 

Megyei 
településfejlesztési 

részprogram intézkedései 

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

(9) a társadalmi 
együttműködés 
előmozdítása, a 
szegénység és 
mindenfajta 
diszkrimináció elleni 
küzdelem 

Önkormányzati 
közszolgáltatások 
hozzáférhetőségének és 
minőségének fejlesztése 

A fejlesztett 
közszolgáltatásokat 
igénybevevők száma 

  
6. Egészségügyi 
alapellátás 
infrastrukturális 
fejlesztése 
 
7. A szociális 
alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának 
bővítése, fejlesztése 
 
8. A meglévő, 
önkormányzati 
feladatellátást szolgáló 
intézmények 
akadálymentesítése, 
családbarát funkciók 
kialakítása 
 

A leromlott városi területeken 
és városi külterületeken élő 
alacsony státuszú családok, 
romák életkörülményeinek 
javítása 

Szociális 
városrehabilitációval 
érintett akcióterületen élő 
lakosság száma 

  
9. Leromlott városi 
területek rehabilitációja 



Prioritási 
tengely 

Tematikus célkitűzés 
(EU cél) 

A beruházási prioritáshoz 
kapcsolódó egyedi (nemzeti) 

célkitűzések 

Eredménymutatók (várt 
eredmények) 

Megyei gazdaságfejlesztési 
részprogram 

projektcsomagjai 

Megyei 
településfejlesztési 

részprogram intézkedései 

6. Megyei és 
helyi emberi 
erőforrás 
fejlesztés, 
foglalkoztatás 
ösztönzés, 
társadalmi 
együttműködés 

(8) a fenntartható és 
minőségi 
foglalkoztatás, valamint 
a munkavállalói 
mobilitás ösztönzése 

A foglalkoztathatóság javítása 
és a helyben, a helyi és térségi 
gazdasági szereplők által 
foglalkoztatottak számának 
növelése 

A program elhagyásának 
időpontjában foglalkoz-
tatásban – beleértve az 
önfoglalkoztatást – levő 
résztvevők száma (közös 
indikátor) 

 

4. Emberi Erőforrás 
Fejlesztési Program 

 

A program elhagyása 
utáni hat hónapon belül 
foglalkoztatásban – 
beleértve az 
önfoglalkoztatást – levő 
résztvevők száma (közös 
indikátor) 

 

A támogatott munkahelyi 
képzéseket sikeresen 
befejezők száma 
(programspecifikus 
indikátor) 

 

(9) a társadalmi 
együttműködés 
erősítése és a 
szegénység és 
hátrányos helyzetű 
megkülönböztetés 
elleni küzdelem 

A leromlott városi területeken 
élő alacsony státuszú családok, 
romák életesélyeinek javítása 

A program keretében jobb 
életkilátással kikerültek 
száma 

 10. A társadalmi 
együttműködés erősítését 
szolgáló helyi szintű 
komplex programok  

Társadalmi aktivitás, társadalmi 
összetartozás növelése helyi 
szinten 

Szociális partnerek vagy 
NGO-k által részben vagy 
teljesen végrehajtott 
projektekben résztvevők 
száma 

 11. A helyi identitás és 
kohézió erősítése 



 

a. Területi célokhoz és térségi fejlesztési szükségletekhez való hozzájárulás 

A gazdaságfejlesztési programcsomag az alábbi, a helyzetelemzés során swot elemzés 
módszertanával feltárt tényekre reagál 
 

Természet, környezet 

Erősségek Kihívások 

erdősültség,  
védett természeti területek,  
termál- és gyógyvíz,  
biomassza, szélerőművek,  
árvízvédelmi beruházások,  
épített örökség  

csökkenő mezőgazdasági terület,  
talajvíz szennyeződés,  
sérülékeny ivóvízbázis,  
további ár- és belvízveszély  
 

 

Gazdaság 

Erősségek Kihívások 

magas munkatermelékenység, 
egyik legiparosodottabb megye,  
turizmusnak relatív nagy a 
jelentősége, 
vállalati együttműködések,  
helyi gazdaságfejlesztési megoldások  
gazdasági teljesítmény nőtt  
 

nemzetközi kitettség,  
külföldi tőke aránya,  
csökkenő beruházás,  
szőlők, gyümölcsös, gyepterületek 
részaránya alacsony 
mezőgazdasági foglalkoztatottak  
csökkenése,  
alacsony kutatás-fejlesztés,  
a gazdaság és felsőfokú képzési 
kapcsolata fejleszthető,  
a lakásépítések üteme lelassult  

 

Társadalom 

Erősségek Kihívások 

a munkanélküliségi ráta alacsonyabb, 
mint az országos érték,  
átalakuló szakképzés,  
bentlakásos szociális intézmények,  
humán infrastruktúra viszonylagos 
fejlettsége  
 

lakónépesség csökkenése,  
idősödő társadalom,  
folyamatos elvándorlás,  
válások magas aránya,  
foglalkoztatottak csökkenő száma,  
a jövedelmek tartósan az országos átlag 
alatt maradnak,  
kórházi ágyak számának csökkenése 

 

Közlekedés, elérhetőség 

Erősségek Kihívások 

vasúti közlekedés,  
logisztikai központi szerep lehetőség 
 

növekvő tranzit forgalom,  
lassan korszerűsödő főúthálózat,  
észak-déli irányú lassú elérhetőség,  
a közösségi közlekedési kapcsolatok 
összehangolása  



Környezeti infrastruktúra 

Erősségek Kihívások 

szelektív hulladékgyűjtés,  
kezelés,  
energiaellátás - megújuló energiák 
hasznosítása 
az 1-25 lakos-egyenértéknek megfelelő 
egyedi szennyvízkezelési rendszerek 
kiépítése 

vízminőség biztosítása,  
korszerű szennyvízkezelés,  
települési szilárd hulladék-lerakó, 
illegális lerakók megszűntetése  
új energiaellátási megoldások 

 

Településhálózat 

Erősségek Kihívások 

térségi központ Szombathely, 
 településközi együttműködések,  
határmenti együttműködések  

aprófalvak ellátási nehézségei, 
funkcióhiányos kisvárosok  
 

 

Külső hatások 

Erősségek Kihívások 

környezettudatosság erősödése,   
egészségtudatosság növekszik  
Információs és kommunikációs 
technológiák, illetve alkalmazásaik 
további térhódítása 
CO2 kibocsátás csökkentése, valamint a 
fosszilis energiaköltségek drágulása 

egyre szélsőségesebb időjárás,  
osztrák munkaerőpiac elszívó hatása  
A megye lakossága idősödik, ami 
további igényt támaszt a jelenleg teljes 
kihasználtsággal működő szociális célú 
közösségi szolgáltatások iránt 

 

b. Az ITP külső kapcsolatrendszere 

 

Szombathely Megyei jogú Város stratégiai céljai, melyekhez a megyei ITP projektcsomagjai 
kapcsolódnak: 

 Gazdaságfejlesztési akcióprogram: a befektetők és kkv-k számára vonzó nagyváros kialakítása 
érdekében az ipari munkahelyeket teremtő befektetésekhez szükséges fizikai, 
infrastrukturális előfeltételek és emberi erőforrások biztosítása 

 Komplex városfejlesztési akció a csónakázó-tó akcióterülete fejlesztésére és rehabilitációjára 

 Szombathely, a kompakt város politikájának érvényesítése érdekében városfejlesztési akció a 
városközpont integrált megújítására, a történelmi városmag rehabilitációjára 

 Közlekedésfejlesztési program 

 Barnamezős városrehabilitációs akciók és projektek megvalósítása 

 Szombathely energetikai megújítása, az energiahatékonyság fejlesztése  

 Szombathely, a korszerű szolgáltatásokat nyújtó, határon átnyúló vonzású nagyváros 
kialakítása harmóniában a környező vidékkel. 



 

Kapcsolódás bemutatása az ágazati operatív programok forrásaira tervezett megyei fejlesztésekhez  

 GINOP - Pénzügyi eszközök alkalmazása a kiemelt ágazatokban tevékenykedő vállalkozások 
fejlesztésének támogatása érdekében 

 GINOP – KKV-k termék- és technológiai fejlesztésének támogatása 

 A GINOP 2. prioritás tengely nyújt alapvetően nagyobb léptékű innováció orientált, kutatás-
fejlesztési célú beruházási támogatásokat vállalkozásoknak.  

 GINOP –Üzleti infrastruktúra fejlesztése 

 Turisztikai desztinációk integrált fejlesztése EMVA forrásból is finanszírozandó. Bizonytalan, 
hogy az EMVA forrás milyen feltételekkel illeszthető az ERFA alapú beruházáshoz. 
Amennyiben az EMVA forrás illeszthető a programhoz, akkor javasolt a CLLD alapú projekt 
megvalósítási eljárásrend alkalmazása. 

 A GINOP keretében finanszírozott országos jelentőségű turisztikai vonzerők és tematikus utak 
(pl. Bejárható Magyarország Program) fejlesztése mentén kell kialakítani a térségi turisztikai 
desztinációs programok támogatási keretét. Továbbá a TOP-ból finanszírozható 
tevékenységeket meghatározza, hogy a GINOP milyen beruházásokat tervez finanszírozni az 
egyes térségekben. Ez alapján a programban szereplő kiemelt turisztikai vonzerők egyes 
elemei része lehet a GINOP-nak. Ennek egyeztetése a jövőben történik meg az OP-k 
tartalmának véglegesítésével párhuzamosan. Még nem egyértelmű, hogy a turisztikai, 
desztinációs menedzsment rendszerek fejlesztését a jövőben a GINOP finanszírozza, vagy a 
TOP-ból is nyílik lehetőség a finanszírozásra. 

 A Vidékfejlesztési Program (VP) „6. A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység 
csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben” prioritás részeként 
megvalósuló projektek Emberi Erőforrás fejlesztési Operatív Program (EFOP) „1. 
Infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás területén” prioritást javasolt 
összehangolni a TOP-ban tervezett fejlesztésekkel. Az OP-k részéről pontosítani kell, hogy 
mely tevékenységek megvalósíthatók, finanszírozhatók városokban, vagy falvakban is, illetve 
milyen kiegészítő finanszírozást nyújt a VP és az EFOP az alábbi tevékenységek során. 

1. a szegénységben élő gyermekek életesélyeinek növelése, az önálló életkezdés 
segítése  

2. a befogadó társadalmi célokat szolgáló intézmények és szolgáltatások fejlesztése, 
bentlakásos intézmények kiváltása, új kapacitások létesítése  

3. területi hátrányok felszámolása komplex programokkal  

4. mélyszegénységben élők, romák felzárkózását és a szegregált élethelyzetek 
megszüntetését segítő infrastrukturális beruházások  

5. közösségi terek és szolgáltatások fejlesztése a fenntartható és megújulásra képes 
közösségekért, az aktív társadalmi szerepvállalás erősítésére  

 

 

 

 

 

 



 

Kapcsolódás bemutatása az országhatáron átnyúló tervezett megyei fejlesztésekhez  

Az osztrák és szlovén határ menti programokban Az alábbi területeken lehetnek együttműködések 

 A gazdaságfejlesztést támogató intézmény-hálózat kapcsán szükséges tapasztalatcsere 
lebonyolítása, közös munkaerő-piaci, képzési és klaszterépítési programok 

 A turisztikai menedzsment és marketingkapcsán szükséges tapasztalatcsere lebonyolítása. 

 Határmenti turisztikai desztinációs területek közös termékfejlesztése 

 Határon útnyúló közlekedési kapcsolatok támogatása 

 Civil és intézményi együttműködések ösztönzése 

 Természetvédelmi területeken történő közös értékőrző akciók megvalósítása 

 



2. ITP projektcsomagok leírása 

Gazdaságfejlesztési projektcsomag 

 
A. Projektcsomag sorszáma, megnevezése 

 

Projektcsomag sorszáma 

(azonosítója): 

1. 

Projektcsomag megnevezése: Innovációs Program (Mechatronikai és Járműipari Program, 
Kreatívipari és K+F program) 

 

B. Projektcsomag célja, tartalma, tervezett beavatkozások, projektek és a várt 
eredmények 

 

Fejlesztési cél 
 

- Cél hozzájárulni ahhoz, hogy a megye vállalkozásai sikeresen tudjanak önálló 
termékekkel megjelenni a piacaikon, másrészt minél nagyobb számban legyenek képesek 
egy adott termelési láncban szereplővé válni 

 

Tervezett eredmény mutató 

- Kis- és középvállalkozások foglalkoztatotti létszámának növelése 

- Termék- és folyamat innovációt megvalósító KKV-k száma 

- Hozzáadott érték változása a KKV-k körében 

 

Támogatandó tevékenységek 
 

Alprogram Projekt Leírás 

Becsült 

támogatási 

igény (MFt) 

Finanszírozó 

OP / 

intézkedés 

Kulcsprojekt - 
Mechatronikai 
és Járműipari 
Program 

Beszállító-
fejlesztés 

Beszállítói térkép kialakítása - lehetséges 
térségi magyar beszállítói kapacitások 
feltérképezése, térségi kkv-k elérése, és 
bevonása 
Mentor rendszer kialakítása potenciális 
beszállítóknak 
Beszállítói hálózatfejlesztés - beszállítói 
benchmark, technológia és tudás 
transzferek támogatása, piacra jutás 
támogatása, menedzsment szemlélet 
erősítése 
Beszállítói Foglalkoztatási program - 
munkaerő igények és állások adatbázisa, 

600 TOP1.1. 



információs szolgáltatások, a beszállítóvá 
válást lehetővé tevő munkaerő 
kiválasztásának segítése, munkaerő piaci 
kereslethez kapcsolódó kiválasztási és 
fejlesztési szolgáltatások (AC-DC), 
vállalkozások HR funkcionalitásának 
fejlesztése, műszaki életpálya modellek 
kidolgozása, és beszállítói folyamatokhoz 
igazítása 

 Kreatívipari 
program  

Szemlélet-
formálás 

Vas megyéhez kötődő helyi adottságok, 
termékek, az innovációs potenciál 
kommunikálása, melyek a program többi 
projektcsomagjában megjelennek, 
rendhagyó „kreatív ipar” tanórák, kreatív, 
kreativitás vetélkedő a megye középiskolái 
számára, megyei kreatív díj, fórumok 

200 TOP6.2. 

Képzés- és 
kompetencia-
fejlesztés 

Innovációs képzések, kreatív 
készségfejlesztő tréningek, 
termékfejlesztések 

200 TOP6.2. 

 IKT és Légiipari 
program  

Aeronautikai és 
légi beszállítói 
lehetőségek 
ösztönzése  

Beszállításra alkalmas vállalkozások 
technológiai kompetenciáinak felmérése, 
felkészítés és fejlesztés, együttműködési 
projektek generálása, beszállítóvá válás 
támogatása 

100 TOP1.2. 

Alkalmazott fizikai, 
matematikai 
ismeretek 
hasznosítása 

Nyugat-Magyarországi Egyetem SEK TTK 
Doktori Iskolájában meglévő elméleti 
matematikai ismeretek gyakorlati 
hasznosítása a célkitűzés 

100 TOP1.1. 

Tudományos 
eredmények 
disszeminációja 

Az elért tudományos eredményeknek, 
felfedezéseknek közérthető nyelven 
történő megosztása, a fizika, csillagászat, 
matematika népszerűsítése 

100 TOP6.2. 

 Fa- és 
Bútoripari 
program 

Gyártás-fejlesztési 
mentorálás 

Innovatív technológiák fejlesztése és 
bevezetése a fa és bútoriparban 

200 TOP1.2. 

 Gyógytermék 
fejlesztő 
program  

Új termék-
fejlesztés 
gyógyászati 
bázison 

Gyógynövényekből és gyógyvízből történő 
versenyképes termékek előállításának 
segítése, inkubációs szolgáltatások 

100 TOP1.2. 

Gyógytermék 
értékesítő 
vállalkozások 
inkubálása 

Piacon jelen lévő, elérhető gyógytermék 
és készítmények piacképességének 
erősítése 

100 TOP1.2. 

 

A járási területfejlesztési projektgyűjtésben egyeztetett projektek összefoglaló, 
projektcsomagokba rendezett táblázatai mellékletben található. Az egyes projektek indikátorait, 
időbeli ütemezését (tervezés és megvalósítás) a projekteket feldolgozó adatbázis tartalmazza. 

 



A járási területfejlesztési projektek tartalmi, összefoglaló adatai 

 

TOP járási prioritások A beadott projektjavaslatok általános jellemzése, kulcsszavai Járási TOP összeg Projektek száma 

1.4 A foglalkoztatás ösztönzése 
családbarát és munkába állást segítő 
intézmények, szolgáltatások 
fejlesztésével 

óvoda, bölcsőde, családi napközi, óvodai konyha, 
játszótér 

felújítás, funkcióbővítés 

1 700 000 000 Ft  52 

2.1. Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó fókuszú 
településfejlesztés 

kistelepüléseken: csapadékvíz, belvíz, csatorna 
településeken: zöld város, biomassza, rekreációs 
területek 

 
ÖSSZEKAPCSOLVA: TOP1, TOP 2.2, 
TOP 3.1 2 490 000 000 Ft  87 

2.2. Társadalmi és környezeti 
szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés 

turisztikai kínálat javítása: többfunkciós szolgáltató 
helyiségek, TURISZTIKAI CÉLÚ kerékpárutak csak 
kismértékben (megyei szintű egyeztetés javasolt) 
természeti és kulturális örökség: tematikus utak, 
emlékhelyek, botanikus kertek, kastélyparkok 
helyi identitás erősítése: rendezvényi INFRA 
turisztikai vállalkozások fejlesztése: NATURA 2000 

kerékpárutak és kulturális, 
turisztikai emlékhelyek 
helyi vagy országos védettség 
EUROVELO 
GINOP-os támogatás esetén kizárt 
kerékpár kivételével (az 100%) 25% 
támogatási intenzitás 

1 400 000 000 Ft  116 



 

TOP járási prioritások A beadott projektjavaslatok általános jellemzése, kulcsszavai Járási TOP összeg Projektek száma 

3.1. Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés 

kerékpár: városon belüli, városrészek közötti 
kerékpárút,  
a kerékpáros kampányokat megyei szinten 
koordinálni  
közösségi közlekedés: autóbusz állomások, 
buszsáv, buszöböl/forduló, P+R 
intelligens forgalomirányítás, forgalomcsillapítás 
belterületi utak (4 számjegyű), összekötő utak 

kerékpáros kampányok tervezése, 
átfogó tervek 
járda kiépítésének szabályai miatt 
nem támogatható, de magas 
számban kért 
járda CSAK KERÉKPÁRÚTTAL 
átkelők biztonsági szintjének 
növelése 
útfejlesztést kiegészítő 
tevékenységek (pl. tereprendezés, 
áthelyezés, stb.) nem jellemző 

1 980 000 000 Ft  197 

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

önkormányzati TULAJDONÚ épületek 
ISKOLÁK 
önkormányzati tulajdonú ügyfélszolgálati, 
közösségi épületek/helyiségek 

iskolák KLIK-kel egyeztetve 
aktív és passzív energetikai 
fejlesztés 
csatlakozás helyi 
energiaszolgáltatásra (csak 
közszolgáltatás) 
biomassza-alapú, geotermális 
fűtőművek, villamos 
energiatermelés 

2 100 000 000 Ft  152 



 

TOP járási prioritások A beadott projektjavaslatok általános jellemzése, kulcsszavai Járási TOP összeg Projektek száma 

4.1 Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése 

háziorvosi, fogorvosi, központi egészségügyi 
alapellátás, védőnői hálózat, ISKOLAORVOSI 
hálózat infrabővítés/felújítás 
szolgálati lakások felújítása 
járműbeszerzés 

anyák, nők, gyerekek, fogyatékkal 
élő, idősek 
önkormányzati tulajdonban vagy 
vagyonkezelésben 
CSAK TELEPÜLÉSI KONZORCIUMBAN 
min. 1200 vegyesen 

410 000 000 Ft  72 

4.2 Szociális alapszolgáltatások 
infrastrukturális fejlesztése 

szociális alapszolgáltatások (étkezés, CSÁO-k, házi 
segítségnyújtás, utcai szoc. munka, nappali ellátás) 
konyha, épületek felújítása (parkolók, megújuló 
energia) 
járműbeszerzés, átalakítás 

BŐVÍTÉSEKRE és a megnövekedett 
igények kiszolgálására 

412 000 000 Ft  28 

4.3 Térségi és helyi önkormányzati 
közszolgáltatást nyújtó intézmények 
fejlesztése 

teljes körű fizikai akadálymentesítés 
infokommunikációs akadálymentesítés (honlapok) 
meglévő (ügyfél)szolgáltatások továbbfejlesztése 
(családbarát funkciók!) 

jellemzően önkormányzati hivatal 
épületei 

194 000 000 Ft  29 



 

TOP járási prioritások A beadott projektjavaslatok általános jellemzése, kulcsszavai Járási TOP összeg Projektek száma 

4.4. Leromlott városi területek 
rehabilitációja 

panellakások 
belső települési területek leszakadásának 
megállítása 
leszakadó városrészek, területek (telepek) 
térfigyelő rendszerek kialakítása 
polgárőrség épületek 
(roma) közösségi helyek fejlesztése 
épületek vásárlása, felújítása 

komplex problémakezelés 
városrészek fejlesztése 
alacsony iskolázottság, társadalmi 
feszültségi gócok felszámolása 
(bontással, fejlesztéssel) 
csak ha szinte valamennyi TOP 
intézkedéssel összekapcsolt, de a 
6.3-mal KÖTELEZŐ, de megvalósítás 
esetén további kidolgozást igényel 
megyei szinten csak egy-két 
városban volt igény! 
szegregált rétegek eloszlásának 
figyelembe vétele (táblázatok) 

617 000 000 Ft  38 

6.3. A társadalmi együttműködés 
erősítését szolgáló helyi szintű 
komplex programok 

mentálhigiénés programok 
szociális munka 
oktatás, készségfejlesztés 

képzések: helyi foglalkoztatási 
paktumokkal 
KOMPLEX programok kidolgozása 
támogatás esetén 221 000 000 Ft  31 

6.4. A helyi identitás és kohézió 
erősítése 

marketing akciók,  
kulturális, környezeti örökség megőrzésére 
irányuló programok 
szabadidős programok 
civil szerveződések erősítése 
ösztöndíj programok 

a megyében hagyományos, múlttal 
rendelkező nagyprogramok és 
megyei szintű civil koordináció 
megteremtése kivitelezés 
megkezdése előtt 380 000 000 Ft  46 

 

 



A járási projektcsomagok időbeli ütemezése 

 

Megnevezés 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Vas megye kisléptékű közlekedésfejlesztése  x x x x x 

Foglalkoztatás érdekében megvalósuló településfejlesztések x x x x x x 

Önkormányzati intézmények és turisztikai fejlesztések x x x x x x 

Szociális és egészségügyi fejlesztések x x x x x  

Energetikai fejlesztések  x x x x x 

Társadalmi együttműködés, helyi identitás erősítése x x x x x x 

 

Tervezett célcsoport és indikátorok 

 

o Létesített infrastruktúra alapterülete (ipari park terület, irodafelület és üzemcsarnok 
mérete) 

o Pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma (beleértve vissza nem 
térítendő támogatás, hitelek, kockázati tőkebefektetés) 

o KKV-knak nyújtott EU támogatásokhoz illeszkedő magán beruházások összege 
(beleértve vissza nem térítendő támogatás, hitelek, kockázati tőkebefektetés) 

o Támogatott KKV-knál létrehozott új munkahelyek száma 

o Működő befektetés-ösztönzési szolgáltatások 

o Nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma 

 

 
Célcsoport Indikátorok 

Járműipari és 
Mechatronikai 
program 

- nagyvállalatok 
- kis- és középvállalkozások  

- Beszállítói fejlesztési programba bevont kkv-k 
száma (db) 
- Beszállítóvá vált kkv-k száma (db) 

 
Kreatívipari 
alprogram 

- mechatronikai vállalkozások,  
- IKT cégek, IKT start-up 

- nemzetközi tenderbe bevont vállalkozások száma 
 - IKT megbízások száma helyi vállalkozások számára 
 - alkalmazott fizikai és matematikai ismeretet 
hasznosító vállalkozások száma 
 - központhoz kapcsolódó kutatási projektek 
generálása 
 - tudományos publikációk, rendezvények száma 
 - iskolai rendezvények száma 

IKT és Légiipari 
alprogram 

- mikro-, kis-, középvállalkozások, 
- egyetemek, kutatóintézetek,  
- gazdaságfejlesztési szervezetek,  
- start-up vagy spin-off vállalkozást 
alapítani kívánó magánszemélyek  
- megyei gazdaságfejlesztő hálózatok, 
klaszterek,  
- a kreatív iparág szereplői 

- Szolgáltatást igénybe vevő vállalkozások száma 

- Elkészült publikációk, kiadványok száma, 

innovációs fórumok, rendezvények száma 

- Képzések és képzettek száma 

- Elért általános és középiskolák, elért diákok száma 



Fa- és Bútoripari 
alprogram 

- a fa- és bútoriparban tevékenykedő 

kis- és középvállalkozások 

 - fa- és bútoripari beszállítók 

- keresletet előrejelző kutatási jelentések és piacra 

viteli tervek, fejlesztést bemutató tanulmányok         

- megvalósításban részt vett fa-és bútoripari kkv-k 

száma  

 - megvalósult innovációk száma - fejlesztést 

bemutató tanulmányok 

Gyógytermék 
Fejlesztő Centrum 

helyi vállalkozások, turisztikai 
szolgáltatók 

- szolgáltatásba bevont vállalkozások száma (db) 
- fejlesztett új termékek, termék-családok száma 
(db) 

 

 

 

 

 

 

Időbeli ütemezés 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Járműipari és 

Mechatronikai 

program 

      

 

Kreatívipari 

alprogram 

      

IKT és 

Légiipari 

alprogram 

      

Fa- és 

Bútoripari 

alprogram 

      

Gyógytermék 

Fejlesztő 

Centrum 

      

 

 



 

Projektcsomag sorszáma 
(azonosítója): 

2 

Projektcsomag megnevezése: Élelmiszeripari Program 

 

Fejlesztési cél 
 

- Cél hozzájárulni ahhoz, hogy a megye élelmiszeripara megerősödjön, hozzájárulva mind 

a jövedelemtermelő képesség növekedéséhez, mind az egészséges, helyi élelmiszerrel 

történő ellátáshoz 

Tervezett eredmény mutató 

 

- Foglalkoztatottság növekedése a bevont vállalkozások körében 

- A kedvezményezett szervezet átlagos statisztikai létszáma 

- Folyamat- és termék-innovációt megvalósító vállalkozások száma 

 

Támogatandó tevékenységek 
 

Alprogram Projekt Leírás 

Becsült 

támogatási 

igény (MFt) 

Finanszírozó 

OP / 

intézkedés 

Kulcsprojekt – 
Agrárvállalkozói 
Központ 

Agrárvállalkozói 
Centrum 

Élményközpont szolgáltatások – olyan 
élményközpontként szolgáljon, mely a 
társadalom széles köreinek nyújt élmény-
alapú oktatást. Iskolai és óvodai 
programok, családi program egyaránt 
létrejön. 
Oktatási, képzési helyszín – 
agrárvállalkozást indító, vagy azt tervező 
vállalkozók, magánszemélyek számára 
oktatási program létrehozása a 
tevékenység tartalma.  

1 100 TOP1.1. 

Szemlélet-formálás – a helyi élelmiszer 
jelentőségének tudatosítása, a 
munkahely-teremtésben és élhető 
vidékben betöltött szerepének bizonyítása 

100 TOP6.2. 

Környezeti 
Kiválósági Központ 
alprogram 

Adatelemzési és szintetizálási 
tevékenységek - adatintegráció 
térinformatikai alapon, 21. századi 
hőmérséklet- és csapadéktendenciák 
meghatározása Vas megye területére, 
természeti és épített környezet 
finomléptékű elemzése, környezeti 
megfigyelő és információs rendszerek 

400 TOP1.1. 



regionális kiépítése, megújuló energia 
potenciáljára vonatkozó területi ismeretek 
folyamatos karbantartása 

 

Szemléletformálás, forgatókönyvek 
készítése - regionális 
klímaforgatókönyvek, sebezhetőség 
elemzése, disszemináció 

200 TOP6.2. 

Várostérségi 
Ellátási Program 

Beszállítók 
fejlesztése 

Lehetséges helyi beszállítói kapacitások 
feltérképezése, térségi kkv-k elérése, és 
bevonása                                                                                                                               
Beszerzési feltételek feltérképezése, 
beszállítói ütemterv létrehozása  
Beszállítói hálózatfejlesztés - beszállítói 
kapacitás és kompetencia fejlesztése                                                   

100 TOP1.1. 

Technológia 
fejlesztése 

Technológiai fejlesztése - konyhatechnikai 
és kapacitás megerősítése 

300 TOP1.1. 

Promóció 
Promóció és disszemináció végzése, 
szemlélet-formálás 

200 TOP1.1. 

Várostérségi 
Helyi Élelmiszer 
Program 

Helyi termelői 
piacok kialakítása, 
fejlesztése 

Helyi élelmiszer-termelők fejlesztési 
programja - csomagolás, minőség-
biztosítás, szaktanácsadás  
Helyi élelmiszert értékesítő helyszínek, 
piacok infrastrukturális feltételeinek 
javítása 

Önkor-
mányzatok 

TOP2.1. 

Látvány-üzem 
program 

Bemutató 
infrastruktúra 

Helyi élelmiszer-termelő vállalkozások 
bázisán önkormányzati bemutató 
infrastruktúra kiépítése - látványpontok, 
üzemi folyamatok bemutatása, attraktív 
programok szervezése 

800 TOP1.1. 

Látvány-üzemek 
hálózata 

A megye több pontján működő üzemekre 
építő látvány-telepek hálózatba 
szervezése, oktatási és turisztikai célú 
hasznosításának maximalizálása 

Önkor-
mányzatok 

TOP2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tervezett output mutatók 

 

 
Célcsoport Indikátorok 

Agrárvállalkozói 
Központ 

- térségi mikro-és kisvállalkozások 
- növekedés előtt álló családi 
vállalkozások, 
- a nők vezette vállalkozások 
- a fiatal vállalkozók 
- vállalkozást indítani szándékozó 
magánszemélyek 
- Agrárszereplők, erdőgazdálkodók,  
- államigazgatás, agrárkamara, -  
- építészkamara, nemzeti parkok 

- Képzésbe bevont agrárvállalkozók száma (db)  
 - Iskolai és turisztikai látogatók száma (fő)  
 - Tanácsadásban részesülő agrárvállalkozások 
száma (db) 
 - erdészeti vállalkozás számára fejlesztési 
programok száma 
 - vállalkozással elindított kutatás-fejlesztési 
projektek száma 
 - növény-nemesítési projektek száma 
 - energia-ültetvénnyel kapcsolatos projektek száma 

Várostérségi Ellátási 
Program 

- helyi lakosság, agrár-vállalkozók, 
önkormányzatok 

- Beszállítói fejlesztési programba bevont kkv-k 
száma (db) 
- Ellátott lakosok száma (fő) 
- Elégedettségi visszajelzés az élelmiszerekkel 
kapcsolatosan (%) 
- Magyar beszállítók által előállított érték (Ft) 
- Beszállítóknál foglalkoztatottak száma (fő) 

Várostérségi Helyi 
Élelmiszer 
Program 

- helyi lakosság, agrár-vállalkozók, 
turisták, önkormányzatok 

- Beszállítói fejlesztési programba bevont kkv-k 
száma (db) 
- Ellátott lakosok száma (fő) 
- Elégedettségi visszajelzés az élelmiszerekkel 
kapcsolatosan (%) 
- Magyar beszállítók által előállított érték (Ft) 
- Beszállítóknál foglalkoztatottak száma (fő) 

Látvány-üzem 
program 

- helyi lakosság, agrár-vállalkozók, 
turisták, önkormányzatok 

- Beszállítói fejlesztési programba bevont kkv-k 
száma (db) 
- Látogatók száma (fő) 

 

Időbeli ütemezése 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Agrárvállalkozói 

Központ 
      

Várostérségi 

Ellátási Program 
      

Várostérségi 

Helyi Élelmiszer 

Program 

      

Látvány-üzem 

program 
      

 

 

  



 

Projektcsomag sorszáma 
(azonosítója): 

3. 

Projektcsomag megnevezése: KRAFT Program 

 

Fejlesztési cél 
 

Célkitűzés, hogy minőségi és egyedi kutatási és oktatási infrastrukturális bázison 
megvalósuljon olyan multidiszciplináris képzési program, mely nemzetközi tudásból képes 
egyedi módon térségi fejlődést katalizálni 
 

Tervezett eredmény mutató 

 

- A képzési programban résztvevő hallgatók száma 

- A foglalkoztatott kutatók, oktatók száma 

- A kedvezményezett szervezet átlagos statisztikai létszáma 

- Folyamat- és termék-innovációt megvalósító vállalkozások száma 

- Kőszegre érkezők turisták száma 

 

Támogatandó tevékenységek 
 

Alprogram Projekt Leírás 

Becsült 

támogatási 

igény (MFt) 

Finanszírozó 

OP / 

intézkedés 

Kulcsprojekt 
– Centre for 
Advanced 
Studies 
létrehozása 

Centre for 
Advanced 
Studies 
létrehozása 

Kutatólaboratóriumok, Jövőkutatási Centrum, 
elemzőközpont kialakítása, doktori iskola és 
mesterprogramok elindítása, megerősítése  

700 TOP1.1. 

HOLIS 
HOLIS by 
Design 
Terminal 

Kiállítások holisztikus munkákat bemutató 
projektekről; workshop-ok nemzetközi 
résztvevőkkel; konferenciák, amelyek aktuális 
problémákat, kérdéseket járnak körül holisztikus 
szemszögből; residency programok; nyári design 
tábor; központja az évente megrendezett szakmai 
fesztiválnak; mini laboratórium, amiben holisztikus 
kísérletek mennek végbe 

200 TOP1.1. 

KRAFT – 
Turisztikai 
fejlesztések 

Komplex 
turisztikai 
attrakció-
bővítés  

Interaktív tájékoztatás, Szénsavas ivókút fejlesztése, 
Sífelvonó, sí ház környékének rendezése, Okmányos 
környezetének rendezése, Hétforrás turista 
pihenőhely fejlesztése, Tematikus erdészeti és 
vadászati információs pont létesítése (Keresztkút), 
Keresztkúti Pihenőhely fejlesztése, Táborhegyi 
vadaspark és kilátó, Korcsolyapálya kialakítása, 
Királyvölgyi játszótér létesítése 

2 600 TOP2.2. 



 

Tervezett output mutatók 

 

 
Célcsoport Indikátorok 

Kulcsprojekt – 
Centre for 
Advanced Studies 
létrehozása 

- felsőoktatásban részt vevő hallgatók 
- felsőoktatásban részt vevő oktatók 
- vállalkozások 
- önkormányzati vezetők 
- doktori képzésben részt vevők, illetve 
arra aspirálók 

- Képzésbe bevont hallgatók száma (fő)  
- Tanácsadásban részesülő vállalkozások száma (db) 
- Képzési, fejlesztési programok száma (db) 
- Vállalkozással elindított kutatás-fejlesztési 
projektek száma 

HOLIS 

- helyi lakosság 
- önkormányzatok 
- felsőoktatásban részt vevő hallgatók 
- felsőoktatásban részt vevő oktatók 
- vállalkozások 
- önkormányzati vezetők 
 

- Fejlesztési programba bevont kkv-k száma (db) 
- Helyi beszállítók által előállított érték (Ft) 
- Beszállítóknál foglalkoztatottak száma (fő) 

KRAFT – 
Turisztikai 
fejlesztések 

- helyi lakosság 
- turisták 
- önkormányzatok 
- felsőoktatásban részt vevő hallgatók 
- felsőoktatásban részt vevő oktatók 
- vállalkozások 
- önkormányzati vezetők 
 

- Beszállítói lehetőségbe bevont kkv-k száma (db) 
- Iskolai és turisztikai látogatók száma (fő) 
- Igénybe vevő helyi lakosok száma (fő) 
- Helyi beszállítók által előállított érték (Ft) 

 

 

Időbeli ütemezése 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Kulcsprojekt – 

Centre for 

Advanced 

Studies 

létrehozása 

      

HOLIS       

KRAFT – 

Turisztikai 

fejlesztések 

      

 

 

 



 

Projektcsomag sorszáma 
(azonosítója): 

4. 

Projektcsomag megnevezése: Emberi Erőforrás Fejlesztési Program 

 

Fejlesztési cél 
 

Cél hozzájárulni ahhoz, hogy a megye lakossága egészséges, fejlődésre nyitott és képes 
emberek közössége legyen 
 

Tervezett eredmény mutató 

 

- A képzési programokban résztvevők száma 

- A népegészségügyi mutatók alakulása – túlsúlyosak aránya, diabéteszesek aránya 

- A hazatérő felsőfokú végzettségűek aránya 

 

Támogatandó tevékenységek 

 

Alprogram Projekt Leírás 

Becsült 

támogatási 

igény (MFt) 

Finanszírozó 

OP / 

intézkedés 

Kulcsprojekt - 
Egészséges 
életmód 
program 

Anya- és gyermek 
egészségügyi 
programok 

Családtervezést támogató programok, a 
terhességet érintő szemléletformálás és 
felvilágosítás, interaktív programok 
kidolgozása felvilágosítás és megelőzés 
céljából, tájékoztató napok szervezése az 
ajánlott és kötelező védőoltásokról. 

80 TOP6.2. 

Óvodásokat, az 
iskolás korosztályt 
és a felnőtt 
lakosságot célzó 
programok 

A napi mozgást népszerűsítő programok, 
szűrővizsgálatok szervezése, 
egészségtudatos magatartást 
népszerűsítő programok, prevenciós 
programok a dohányzás, az alkohol- és 
kábítószer fogyasztás megelőzése 
érdekében, lelki-mentális egészséget védő 
programok. 

240 TOP6.2. 

Időskorúakat célzó 
programok 

Az időskorúak esetében problémát 
jelentenek a következők (5i): inmobilitás, 
inkontinencia, iatrogénia, intellektualitás 
csökkenése, instabilitás. Ezért szükség van 
a krónikus betegségek szűrésére, a 
csontritkulást célzó szűrővizsgálatokra, az 
aktív időskort népszerűsítő programokra, 
a demencia 

80 TOP6.2. 

Aktív szabadidő 
program 

Kihívás/teljesítmény 
/történelmi túrák és 

Minden korosztály megmozgatása jeles 
eseményekhez, történelmi dátumokhoz, 

150 TOP6.2. 



rendezvények helyi sajátosságokhoz kapcsolódóan, 
valamint a megye természeti adottságait 
kihasználva akadálypályák (vizesárok, 
sövény, domb stb) megtervezése, 
kijelölése. 

 
Fiatal reménységek 
bajnoksága 

Az iskolás (általános-közép) korosztály 
járási, területi és megyei 
versenyeztetésének biztosítása az alap, 
tantervi, valamint „divatos” 
mozgásformákban   

150 TOP6.2. 

Tehetségek 
programja 

Gimnáziumi 
program 

Mentor és tehetséggondozó komplex 
program kialakítása és működtetése 

55 TOP6.2. 

Felsőoktatási 
program 

Ösztöndíjprogram indítása a 
kiemelkedően tehetséges más 
városokban, országokban tanuló 
felsőoktatási hallgatók Vas megyébe 
történő későbbi hazatérése érdekében. 

55 TOP6.2. 

Szakemberek 
hazatérése program 

Vas megyei vállalkozási lehetőségekről 
ajánlatok készítése és bemutatása olyan 
szakembereknek, akik tanulmányaik után 
még nem tértek haza Vas megyébe 

55 TOP6.2. 

Szabad Egyetem 
program 

Legalább 2-3 szakterületet komplex 
módon érintő, szakmai problémák 
áttekintése, a legújabb eredmények 
megismerését biztosító konferenciák, 
előadások, beszélgetések mellett, 
kulturális programokon való részvétel 

55 TOP6.2. 

Oktatási-
képzési 
program 

Szakképzési 
programok 
megvalósítása 

A piaci igényekhez igazodó szakképzés, a 
munkaerő minőségi és mennyiségi 
rendelkezésre állásának elősegítése 

50 TOP6.2. 

Kompetencia 
fejlesztési program 

Új technológiák által támogatott interaktív 
tanulás, a problémaalapú módszerek 
alkalmazása és a személyes képességek 
motivált felhasználására épülő oktatási 
szisztémák bevezetése és alkalmazása 

50 TOP6.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tervezett output mutatók 

 

 
Célcsoport Indikátorok 

Kulcsprojekt - 
Egészséges 
életmód program 

Lakosság (gyermekek, felnőttek, 
időskorúak) 
Kis- és középvállalkozások 
Egészségügyi intézmények és 
egészségügyi vállalkozások 
Óvodák, általános iskolák, 
gimnáziumok, középiskolák, 
egyetemek 
Alapítványok és egyesületek 
Egyház 

- rendezvényeken résztvevők száma (fő) 
- népegészségügyi mutatók alakulása (%) 

Aktív szabadidő 
program 

Lakosság (gyermekek, felnőttek, 
időskorúak) 
Egészségügyi intézmények és 
egészségügyi vállalkozások 
Óvodák, általános iskolák, 
gimnáziumok, középiskolák, 
egyetemek 
Alapítványok és egyesületek 
Egyház 

- rendezvényeken résztvevők száma (fő) 
- népegészségügyi mutatók alakulása (%) 

Tehetségek 
programja 

Lakosság (diákok, felnőttek) 
Általános iskolák, gimnáziumok, 
középiskolák, egyetemek 
Alapítványok, Egyház 

- rendezvényeken résztvevők száma (fő) 
- hazatérő szakemberek száma (fő) 

Oktatási-képzési 
program 

Lakosság (diákok, felnőttek) 
Általános iskolák, gimnáziumok, 
középiskolák, egyetemek 
Alapítványok és egyesületek 
Egyház 

- képzési programokon résztvevők száma (fő) 
- vállalati szféra munkaerő-elégedettségének 
alakulása (%) 
- aktivitási ráta alakulása (%) 

 
 
Időbeli ütemezése 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Kulcsprojekt - 

Egészséges 

életmód 

program 

      

Aktív szabadidő 

program 
      

Tehetségek 

programja 
      

Oktatási-képzési 

program 
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Projektcsomag sorszáma 
(azonosítója): 

5. 

Projektcsomag megnevezése: Turizmus 

 
Rövid tartalmi leírás 
 
Fejlesztési cél 

- Cél hozzájárulni ahhoz, hogy a megye egyedi márkaépítés révén, összehangolt programok 
rendszerével minőségi vevőkört tudjon sikeresen meghódítani 

 

Tervezett eredmény mutató 

- Támogatott desztinációk kiemelt vonzerőinek látogatói száma 

- Idegenforgalmi adó bevétel 

- Vendégéjszakák száma 

 

Támogatandó tevékenységek 
 
Turisztikai desztináció, illetve szolgáltatás fejlesztési tevékenységeket a jelenlegi tervek szerint 3 
operatív program 6 db prioritás tengelye finanszírozza 

 GINOP 1. Vállalkozások versenyképességének javítása és foglalkoztatásának ösztönzése és 
ezen belül a 1.5 intézkedése, a Nemzeti turisztikai marketing és keresletösztönző program 
támogatja a turisztikai desztináció menedzsment szervezeteket 

 GINOP 6 Turizmus  prioritás tengely támogatja a kulturális és természeti értékekhez 
kapcsolódó kiemelt és hálózatos turisztikai vonzerők fejlesztését 

 GINOP 7. A Pénzügyi eszközök támogatják a turisztikai szálláshelyek, fürdők fejlesztéseit 

 TOP 1 Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében, ezen beül a 
turisztikai szolgáltatások fejlesztését a 2.1 Foglalkoztatás-barát fejlesztések elsősorban a kis- 
és középvállalkozásoknál intézkedés részeként 

 TOP 2 A kulturális és természeti örökségre épülő turizmusban rejlő térségi potenciál 
kiaknázása, ezen belül a 2.1 intézkedés a társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés keretében kis létpékű attrakció fejlesztést támogatnak 

 NVP 6 prioritás A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a 
gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben, az 5000 lakos alatti településeken 
kulturális és természeti örökség értékek turisztikai hasznosítását, illetve természet közeli 
turisztikai szolgáltatásokat támogat 

 
A fentiek alapján nehéz megítélni, hogy az alábbi fejlesztési tengelyenként felsorolt turisztikai 
vonzerők fejlesztéseiből mit támogat a területi OP és ezen belül is a gazdaságfejlesztési prioritás 
tengely. 
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Alprogram Projekt Leírás 

Becsült 
támogatási 

igény 
(MFt) 

Lehetséges 
finanszírozó 

OP / 
intézkedés 

 Kulcsprojekt - 
Turisztikai 
koordináció 
menedzsment  

Jövőkép, stratégia 
Jövőkép, stratégia megalkotása, 
akcióterv készítése 

50 GINOP 

Márka-orientált 
építkezés  

Márka-orientált építkezés ösztönzése, 
végrehajtások koordinációja  

150 GINOP 

Marketing 
Marketing és piackutatási tevékenység 
végzése, érdek-képviselet   

200 GINOP 

 Gyógyászati 
fejlesztési program 

Infrastrukturális 
fejlesztések 

Fürdőhelyi infrastrukturális fejlesztések   TOP2.1. 

Oktatás, képzés 
Magas minőségű oktatás, képzés 
biztosítása  

200 TOP6.2. 

Marketing  
Vevőanalízis, piackutatások végzése, 
marketing-tevékenység 

300 GINOP 

Szolgáltatás-
fejlesztési program  

Szolgáltatás-fejlesztési program  300 TOP1.2. 

 Kiemelt 
gyógyhelyek 
fejlesztési 
program  

Fürdőhelyi 
infrastruktura 

Fürdőhelyi infrastrukturális fejlesztések   GINOP 

Szolgáltatás-
fejlesztés 

Szolgáltatás-fejlesztési program 
végrehajtása 

  GINOP 

 Szelíd turizmus 
program 

Élményporták 
kialakítása  

Élményporták kialakítása  500 VP 

Rába-Gyöngyös vízi 
út önkormányzati 
beruházásai  

Rába-Gyöngyös vízi út önkormányzati 
beruházásai  

500 TOP1.1. 

"Bringázz és Bámulj" 
program 
beruházásai 

"Bringázz és Bámulj" program 
beruházásai 

500 TOP1.1. 

Kulturális, aktív és 
vallási turisztikai 
programok  

Kapcsolódó 
önkormányzati 
beruházások 
megvalósítása 

Kapcsolódó önkormányzati beruházások 
megvalósítása 

  TOP2.1. 

Rendezvények 
koordinált 
megvalósítása 

Rendezvények koordinált megvalósítása 300 GINOP 

Megye teljes 
területének 
bevonására 
törekvés 

Megye teljes területének bevonására 
törekvés 

500 TOP1.2. 

 Nagyléptékű 
vízfelület 
kialakítása 

Vízfelület kialakítása Vízfelület kialakítása 1200 TOP2.1. 

Kapcsolódó 
szolgáltatások 
kiépítése 

Kapcsolódó szolgáltatások kiépítése 300 GINOP 

Rendezvények, 
programok 
végrehajtása   

Rendezvények, programok végrehajtása   300 GINOP 

Kraft turisztikai 
program 

A KRAFT programpontban szerepel. 
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Tervezett output mutatók 

- Támogatott turisztikai desztinációk, együttműködések száma 

- Támogatott attrakciók (vonzerők) száma 

- Pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma (beleértve vissza nem térítendő 
támogatás, hitelek, kockázati tőkebefektetés) 

- KKV-knak nyújtott EU támogatásokhoz illeszkedő magán beruházások összege (beleértve vissza 
nem térítendő támogatás, hitelek, kockázati tőkebefektetés) 

- Támogatott KKV-knál létrehozott új munkahelyek száma 

- Lebonyolított turisztikai kampányok száma 

- Működtetett megyei turisztikai informatikai rendszer 

- Térségi desztinációs szervezetek működtetése 

 

Végső kedvezményezettek:  

- Turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek, települési önkormányzatok és intézményeik, 
termál- és gyógyfürdő vállalatok, állami szervezetek, non-profit szervezetek és a turizmusban, 
egészségiparban, szabadidőiparban érintett vállalkozásokkal, egyházi jogi személyek, Vas Megyei 
Önkormányzat, Térségi desztinációs szervezetek 

 
Időbeli ütemezése 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Kulcsprojekt - 

Turisztikai 

koordináció 

menedzsment  

      

Gyógyászati 

fejlesztési 

program 

      

Kiemelt 

gyógyhelyek 

fejlesztési 

program  

      

Szelíd turizmus 

program 
      

Kulturális, aktív 

és vallási 

turisztikai 

programok  

      

Nagyléptékű 

vízfelület 

kialakítása 
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Projektcsomag sorszáma 
(azonosítója): 

6. 

Projektcsomag megnevezése: Vállalkozói Program 

 

Fejlesztési cél 
 

Cél hozzájárulni ahhoz, hogy a megye vállalkozásai sikeresen tudjanak önálló termékekkel 
megjelenni a piacaikon, másrészt minél nagyobb számban legyenek képesek egy adott 
termelési láncban szereplővé válni. 
 

Tervezett eredmény mutató 

- Kis- és középvállalkozások foglalkoztatotti létszámának növelése 

- Termék- és folyamat innovációt megvalósító KKV-k száma 

- Hozzáadott érték változása a KKV-k körében 

 
Támogatandó tevékenységek 
 

 

Alprogram Projekt Leírás 

Becsült 

támogatási 

igény (MFt) 

Finanszírozó 

OP / 

intézkedés 

Kezdő- és 
mikro-
vállalkozások 
programja 

Alaptanácsadások 
Jogi, pénzügyi, munkavédelmi, 
közbeszerzési, környezetvédelmi, 
menedzsment 

100 TOP1.1. 

Speciális 
tanácsadások 

Szakma-specifikus ismeretek, 
minőségbiztosítási és innovációs és 
iparjogvédelmi tanácsadás nyújtása 

100 TOP1.1. 

Inkubációs 
szolgáltatások 

Infrastruktúra, irodai és könyvelési 
szolgáltatások, vállalkozásindítási és 
működtetési ismeretek 

50 TOP1.1. 

Virtuális vállalkozási 
környezet 

Virtuális vállalkozási környezet kialakítása 
diákok számára, akik a középiskolákban 
tanulnak 

50 TOP6.2. 

Kis- és 
középvállalkozói 
program 

Mentorprogram 
exportképes 
cégeknek 

Középvállalkozásokkal kapcsolat-tartás, 
növekedési potenciállal rendelkező 
kisvállalkozások bevonása, a kiválasztás 
alapján szolgáltatás-fejlesztést végzése 

200 TOP1.1. 

Benchmarking 
rendszer 
működtetése 

Kulcsfontosságú működési, hatékonysági 
mutatók alapján komplex fejlesztési 
program végrehajtása 

150 TOP1.1. 

Trendelemzések, 
céganalízisek 

Hazai és nemzetközi piac alakulása, 
készletszintek változása, foglalkoztatási 
változások és beruházási elképzelések 

50 TOP1.1. 
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nyomon követése 

Nagyvállalati 
program 

Nagyvállalati 
kapcsolatok 
erősítése 

Komplex felmérések készítése, a szakmai 
szükségletek mellett az egyéb, 
működtetéssel és fejlesztésekkel 
összefüggő igényeket integrálása. 
Nagyvállalati társadalmi események, 
rendezvények, versenyek, szakmai utak 
szervezése 

100 TOP1.1. 

Szakképzési 
együttműködés 

Szakképzési együttműködés 100 TOP1.1. 

Vállalkozói 
infrastruktúra 
program 

Ipari park, 
iparterület 
fejlesztés 

Meglévő ipari parkok és iparterületek 
bővítése, új vállalkozások megtelepítésére 
alkalmassá tétele 

3 200 TOP1.1. 

Szociális 
vállalkozások 
program 

Induló és működő 
szociális 
vállalkozások 
számára tanácsadás 

Üzleti terv és megvalósíthatósági 
tanulmány készítése, projektgenerálás, 
tanácsadás, coaching, mentorálás, a 
termékek és szolgáltatások piacra 
juttatását segítő marketingtámogatás 

50 TOP1.1. 

Szociális 
vállalkozások 
infrastruktúra 
támogatása 

Vállalkozások számára infrastruktúra, 
technológia, és eszközfejlesztése, 
marketing tevékenység támogatása 

100 TOP1.1. 

Szemléletformálás 
A társadalmilag felelős vállalkozó 
„megteremtése” 

50 TOP6.2. 

 

 

Tervezett output mutatók 

 

 
Célcsoport Indikátorok 

Kezdő- és mikro-
vállalkozások 
programja 

- térségi mikro-és kisvállalkozások 
- növekedés előtt álló családi 
vállalkozások, 
- a nők vezette vállalkozások 
- a fiatal vállalkozók 
- vállalkozást indítani szándékozó 
magánszemélyek 

- képzési programokba bevont vállalkozások 
száma (db) 
- tanácsadási programokba bevont 
vállalkozások száma (db) 
- vállalkozói kultúra oktatását bevezető iskolák 
száma (db) 
- együttműködési programokban résztvevő 
vállalkozások száma  
- szolgáltatási hiányterületeken elindított új 
vállalkozások száma (db) 

Kis- és 
középvállalkozói 
program 

A megye középvállalkozásai, 
valamint a növekedési potenciállal 
rendelkező kisvállalkozások 

- megyei mentorált középvállalkozások száma, 
illetve új kisvállalkozások bevonása 
- benchmarking elemzésben résztvevő 
vállalkozások száma  
- elkészült trendelemzés 
- benyújtott nemzetközi kutatás-fejlesztési 
projektek száma 
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Nagyvállalati 
program 

A megye nagyvállalatai, potenciális 
befektetők, esetleges beszállítók a 
kkv szektorból, felsőoktatási 
intézmények 

rendezvények, programok, szakmai utak 
száma, résztvevők visszajelzése.                                                              
- vállalatok „láthatóságának”, társadalmi 
felelősségvállalásának, szponzorációs 
tevékenységének növekedése 
- KFI és a beszállítói együttműködések 
- nagyvállalati tanműhelyek és 
tanulószerződések száma 

Vállalkozói 
infrastruktúra 
program 

- nagyvállalatok 
- önkormányzatok 
- kis- és középvállalkozások 

- Betelepült vállalkozások száma (db) 
- Tudásátadásban realizált érték (Ft) 
- Új, minőségi munkaerő száma (fő) 

Szociális 
vállalkozások 
program 

Szociális gazdaság menedzsmentje, 
azok szakmai megvalósítói és 
szociális vállalkozások 

- fejlesztett szociális vállalkozások száma 
- rendezvények, fórumok, illetve résztvevők 
száma 
- tanácsadási napok száma 
- közvetített pénzügyi szolgáltatások száma 
- a támogatott szervezetekben 
foglalkoztatottak száma 

 

 
Időbeli ütemezése 
 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Kezdő- és 

mikro-

vállalkozások 

programja 

      

Kis- és 

középvállalkozói 

program 

      

Nagyvállalati 

program 
      

Vállalkozói 

infrastruktúra 

program 

      

Szociális 

vállalkozások 

program 
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Projektcsomag sorszáma 
(azonosítója): 

7. 

Projektcsomag megnevezése: A munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló 
közlekedésfejlesztés Vasmegyében 

 
Fejlesztési cél 
 
- Vas megyében a munkába jutás ösztönzése közlekedés fejlesztése révén 

 

Tervezett eredmény mutató 

- járás központok átlagos elérhetőségének javulása a kistelepülésekről 

 
Támogatandó tevékenységek 

 

TOP 1.3 intézkedés: A munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés részben az ipar 
területek fejlesztéséhez kapcsolódóan 

- Iparterületek, ipari parkok, inkubációs központok, üzleti szolgáltató központok, logisztikai bázisok 
elérhetőségéhez szükséges és a munkába járást támogató, illetve a vállalkozások közlekedési 
feltételrendszerét javító, a települési környezetet tehermentesítő alacsonyabb rendű úthálózat 
fejlesztése 

- A munkaerő piaci központok, munkahelyek elérhetőségének javítása 

A települések közti elérhetőség javítására a Magyar Közút Nonprofit Kft tett javaslatot, amelyet 
az alábbiakban mutatunk be a program az érintett települések és útszámok felsorolásával, mint 
lehetséges fejlesztések: 

 

Projekt kiválasztási szempontok: 

 az érintett lakosság száma 

 a településeken a munkanélküliség helyzete 

 az utak minőségi állapota 

 a tervezett fejlesztés egységére (lakosság és kilométer) jutó költség 

 közösségi közlekedés feltételeinek biztosítása 

 

A projektek később kerülnek kiválasztásra, ha már véglegesek a tevékenység finanszírozásának 
országos szinten meghatározott keretei. 

 

Tervezett output mutató 

- megépült út hossza 

- az elérési idő csökkenése a munkaerő-piaci központba 

- potenciális használók tervezett száma 

 
Időbeli ütemezése 
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- Útépítések - 2015. I. félév és 2020. II. félév 

 
Előkészítettség 

Útépítések: projektek kiválasztása elérhetőségi, minőségi várható használat alapján 

 

Gesztor szervezet, illetve partner szervezet, aki bevonásra kerül az intézkedés lebonyolításába:  

- Vas Megyei Önkormányzat 

 

Végső kedvezményezettek:  

Közútkezelő társaságok, települési önkormányzatok 
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Településfejlesztési projektcsomagok tématerületei 

 

A projektcsomagok járásonként kerültek táblázatos formában rögzítésre 

 

Projektcsomag sorszáma 
(azonosítója): 

8. 

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

 

o A gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, családi napközik, „biztos kezdet házak” 
stb.) valamint óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása, és a szolgáltatások 
minőségének fejlesztése 

o A települési környezet integrált és környezettudatos megújítása: Zöldterület-
fejlesztés (Zöld infrastruktúra, extenzív és intenzív zöldterület fejlesztés, zöldfelületi 
arány növelése, biodiverzitás növelése, közterületi rekreációs övezetek kialakítása 
stb.) 

o Belterületen fekvő barnamezős területek rehabilitációja: Kapcsolódó integrált 
városfejlesztési beavatkozások, barnamezős területeket is beleértve, 

o Infrastrukturális fejlesztéseket kiegészítő, megalapozó „szoft” tevékenységek 
(szemléletformáló, környezettudatosság-növelő akciók), melybe ajánlott a térségben 
dolgozó természet- és környezetvédelmi civil szervezetek bevonása, melyek 
munkáját megyei szintű koordinációs fórum segítené 

 

Projektcsomag sorszáma 
(azonosítója): 

9. 

Projektcsomag megnevezése: Vállalkozásbarát, népességmegtartó, városi fókuszú 
településfejlesztés 

 

o Belterületi vízrendezés  

o Egyéb települési fenntartható környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés  

o Közüzemi ivóvízellátó rendszerek folyamatos pótlása és a korábbi időszakban 
felhalmozódott rekonstrukciós igények kielégítése, mely tevékenységet vélhetően a 
KEHOP finanszíroz 

o Infrastrukturális fejlesztéseket kiegészítő, megalapozó „szoft” tevékenységek (pl. 
zajtérkép) 

 

Projektcsomag sorszáma 
(azonosítója): 

10. 

Projektcsomag megnevezése: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés 
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o Kulturális és természeti örökségmegóvása, fejlesztése, mely kapcsán javasolt olyan 
projektek támogatása, melyek nem lehetnek részesei a kiemelt és az ágazati program 
által támogatott desztinációs beruházásoknak, de azok hatásait kiegészítik (ld. 1.4 
intézkedés a turizmus fejlesztés) 

o Infrastrukturális fejlesztéseket kiegészítő, megalapozó „szoft” tevékenységek (pl. 
marketing akciók, képzések, tanácsadás) 

 

Projektcsomag sorszáma 
(azonosítója): 

11. 

Projektcsomag megnevezése: Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 

 

o Közösségi közlekedés és közlekedésbiztonság fejlesztése: buszfordulók, buszsávok, 
buszöblök, buszvárók, azaz a forgalmi épületek, forgalmi pálya fejlesztése; olyan 
személyszállítási intermodális csomópontok fejlesztése, ahol a beruházási ráfordítás 
kevesebb, mint 50%-a kapcsolódik a kötöttpályás létesítményhez (pl. autóbusz-
pályaudvarok); 

o Közösségi közlekedés igényalapú szervezése: pl. hátrányos helyzetű településeken, 
illetve turisztikai, napi munkába járási célból menetrend bővítése 

o B+R és P+R parkolók létesítése; kerékpáros közösségi közlekedési rendszerek 
kialakítása;  

o Gyalogos közlekedési zónák, forgalomcsillapított övezetek kialakítása;  

o Az e-jegyrendszer kialakítása, a különböző utastájékoztató, forgalomirányító és 
egyéb közlekedési informatikai rendszerek fejlesztése; 

o Közlekedésbiztonsági fejlesztések a legveszélyesebb gyalogátkelőhelyeken, 
buszmegállókban 

o Kerékpárforgalmi hálózatok kialakítása, fejlesztése, ezen belül kerékpárutak 
létesítése. ösztönözni kell, hogy a kerékpárutak mentén kijelölésre kerüljenek 
kerékpáros szolgáltató pontok (pl. szervizek) – az utak kijelölésénél tekintettel kell 
lenni az egészségügyi szempontokra, a levegőszennyezésre 

o Fenntartható városi/járási/kistérségi közlekedési tervek kidolgozása 

o Kerékpárforgalmi hálózatok bővítése, hálózatok kialakítása, kerékpáros-barát 
útvonalak kijelölése 

 

Projektcsomag sorszáma 
(azonosítója): 

12. 

Projektcsomag megnevezése: A települési önkormányzati intézményekben, ingatlanokban 
az energiahatékonyság növelés és a megújuló energia 
felhasználás, valamint a helyi alkalmazkodás támogatása 

 

o Az önkormányzati infrastruktúra, illetve épületállomány energiahatékonyság 
központú rehabilitációja (elavult kazánházak felújítása, illetve az épületek 
hőszigetelésének javítása). 
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o Az önkormányzati infrastruktúra megújuló forrásokra épülő épületenergetikai 
beavatkozásai (pl. villamos energiaszolgáltató rendszerek és a közvilágítás 
korszerűsítése) 

o Önkormányzat által vezérelt a megújuló energiaforrások endogén kiaknázásra 
irányuló, autonóm energiaellátást megvalósító komplex fejlesztési programok (helyi 
ellátást biztosító közösségi fűtőművek létesítése, megújuló energiatermelő 
rendszerek) támogatása 

o Önkormányzatok Fenntartható Energia Akcióprogramjai elkészítésének támogatása 

o Önkormányzat által vezérelt környezettudatosságot erősítő szemléletformálási 
kampányok, akciók támogatása a helyi alkalmazkodás érdekében, melybe ajánlott a 
térségben dolgozó természet- és környezetvédelmi civil szervezetek bevonása, 
melyek munkáját megyei szintű koordinációs fórum segítené 

 

Projektcsomag sorszáma 
(azonosítója): 

13. 

Projektcsomag megnevezése: Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 

 

o A háziorvosi szolgálatnak –felnőtt, gyermek, vegyes praxis –, fogorvosi szolgálatnak, 
központi alapellátási ügyeletnek, a védőnői szolgáltatásnak helyt adó rendelők 
fejlesztése, felújítása a jogszabályi és szakmai minimum feltételeknek megfelelően, 
az akadálymentesítés szempontjainak figyelembevételével – az egyes körzetekhez 
kapcsolódó támogatásnál figyelembe kell venni azok működőképességét és 
ösztönözni kell igény szerint, az elmúlt évi népességváltozásokhoz igazodva azok 
átszervezését, vagy csoportpraxisok, több szomszédos praxis együttes támogatását. 

o Meglévő járóbeteg-szakrendelő bővítése, felújítása a jogszabályi és a szakmai 
minimum feltételeknek megfelelően, és az akadálymentesítés szempontjainak 
figyelembevételével 

o Szakmai felszereltség korszerűsítése, az emelt szintű definitív ellátás végzéséhez 
szükséges gépek-eszközök fejlesztése 

 

Projektcsomag sorszáma 
(azonosítója): 

14. 

Projektcsomag megnevezése: A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, 
fejlesztése 

 

o Az időskorúakról, szenvedélybetegekről, és hajléktalan emberekről gondoskodó 
szociális nappali ellátások támogatása 

o Egyéb szociális alapellátásokhoz kapcsolódó szolgáltatások infrastrukturális 
feltételeinek fejlesztésének támogatása 

 

Projektcsomag sorszáma 
(azonosítója): 

15. 

Projektcsomag megnevezése: A meglévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló 
intézmények akadálymentesítése, családbarát funkciók 
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kialakítása 

 

o A meglévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények 
akadálymentesítésének támogatása 

o Családbarát funkciók kialakításának támogatása 

 

Projektcsomag sorszáma 
(azonosítója): 

16. 

Projektcsomag megnevezése: A meglévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló 
intézmények akadálymentesítése, családbarát funkciók 
kialakítása 

 

 

o Szegénység és szegregáció által sújtott, leromlott városrészek (nagyobb 
akcióterületek) komfortfokozatának emelése, lakások kiváltása, szociális bérlakások 
vásárlása és építése, életveszélyes lakhatási körülmények megszüntetése –amely 
során nemcsak az érintett városrészen, de a szegregáció oldása érdekében a város 
más pontjain is lehetséges lakhatási célú beavatkozások megvalósítása 

o Közösségformálást erősítő terek, létesítmények fejlesztése az érintett lakosság 
szociális kohéziójának erősítése érdekében; Közterek, közparkok, közterületi 
játszóterek, szabadtéri közösségi terek, városi zöldfelületek, gyalogos zónák 
infrastrukturális fejlesztése és megújítása 

 

Projektcsomag sorszáma 
(azonosítója): 

17. 

Projektcsomag megnevezése: A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű 
komplex programok 

 

o Területi hátrányok felszámolását szolgáló komplex programok emberi erőforrást 
célzó beavatkozásai (pl. integrált program megvalósításának támogatása, városrészi 
leszakadási folyamatok megfordítása)  

 

Projektcsomag sorszáma 
(azonosítója): 

18. 

Projektcsomag megnevezése: A helyi identitás és kohézió erősítése 

 

o Térségi szintű esélyteremtő programok (ösztöndíjak, tehetség-programok, egyéni 
pályázatok: helyismeret, stb.) támogatása 

o Közösségi, térségi és települési helyi identitást erősítő marketing és 
közösségfejlesztési akciók támogatása, ill. a kulturális és környezeti örökség 
megőrzését szolgáló programok fejlesztése 

o A térségi civil szervezetek programjainak támogatása (pl. településfejlesztés, 
örökségvédelem, természetvédelem, kulturális és szociális területen) 
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- Kulturális programok, közösségfejlesztés szervezése 

o Kulturális intézmények korszerűsítése, új közösségi terek kialakítása meglévő, 
használaton kívüli épületek bázisán 

o Kulturális programok szervezése 

o Közösségi együttműködést ösztönző tevékenységek szervezése 

 
C. A projektcsomaghoz kapcsolódó kimeneti mutatók 

Az egyes kimeneti mutatók bemutatásra kerültek az egyes projektcsomagok rövid leírásánál. A 

mutatók számszerűsítése  

 

1. A horizontális elvek érvényesülése az ITP fejlesztéseiben 

A horizontális elvek a megyei stratégia és operatív program alapján kerültek meghatározásra: 

Vas megye fejlesztésének horizontális céljai, melyek minden tevékenységben meg kell, hogy 

jelenjenek: 

1. Fenntarthatóság 

2. Barnamezős területek hasznosítása 

3. Esélyegyenlőség 

4. IKT alkalmazások elősegítése 

A fenntarthatóság, mely nem csak természeti környezeti szempontból fontos, hanem olyan 

értelemben is, hogy elszakadva a projekt-szemlélettől folyamat-alapon is szemlélni kell a 

tevékenységeket, hozzájárulva ahhoz, hogy ne csak impulzus-szerű jelzéseket adjon, hanem 

rendszerszinten is létrejöjjön a tervezett érték. Minden tevékenységnek törekednie kell a pénzügyi és 

szervezeti fenntarthatóságra, valamint arra, hogy hozzájáruljon a környezeti károkozás mérsékléséhez 

vagy a környezet védelméhez. 

Barnamezős területek hasznosítása, illetve a használaton kívül épületek, területek újrahasznosítása a 
zöld mezős beruházások helyett általánosságban, lehetőleg a program minden releváns elemében meg 
kell, hogy jelenjen. 

Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok bevonása (esélyegyenlőség) a fejlesztésekbe, illetve a 
fejlesztések hatásainak szétterítése lényegi eleme kell, hogy legyen a megvalósításoknak. 

Korszerű információs és kommunikációs technológiák (ICT) alkalmazása, mely során biztosítani kell az 
információknak a hátrányos társadalmi csoportokhoz való eljutást, a horizontális célok negyedik, 
szerves eleme. 

Ugyanakkor Vas megyét lakosainak számára - mely a kis lakosságszámú és területű megyék közé 

tartozik, és nemzetközi szinten kifejezetten kis területi egység - az együttműködés képessége, a 

bizalom kiépítése, megerősítése teheti képessé arra, hogy növekedési pályán tudjon maradni. 

A szemléletformálás a legnagyobb feladat. A bizalom kiépítése, a helyben előállított termékekkel 

kapcsolatos preferenciák kialakítása, az igények felkeltése a helyi értékek iránt, a lokálpatriotizmus 

előmozdítása és tartalommal megtöltése, az újszerűség iránti vágy és annak alkalmazása, valamint 
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együttműködés kultúrájának megteremtése mind olyan cél, ami széleskörűen meg kell, hogy jelenjen, 

és bár nem egyszerű út, nincsen alternatívája a megye jövője szempontjából. 

 

2. Kockázatelemzés 

 

3.  Az ITP végrehajtásának módja 

 

A végrehajtásban közreműködő szervezetek közti munkamegosztás, együttműködés és 
információcsere meghatározása, az érdekérvényesítés rendszere; 

A megyei önkormányzatok feladatait alapvetően a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Magyarország helyi 
önkormányzatairól) szabályozza: „27. § (1) A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely 
törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint 
koordinációs feladatokat lát el.” 

A fentiekben megfogalmazott feladat- és hatásköröket a területfejlesztésről és a területrendezésről 
szóló 1996. évi XXI. törvény 11. és 13. § szabályozza. E feladatokon belül a megyei önkormányzat a 
területén összehangolja a kormányzat, az önkormányzatok és a gazdasági szervezetek fejlesztési 
elképzeléseit, ennek érdekében az érintettek bevonásával széles körű partnerséget szervez. A 
partnerségben részt vesznek a dekoncentrált állami szervezetek, a Kormányhivatal, a helyi 
önkormányzatok, azok társulásai, civil szervezetek, gazdasági érdekképviseletek és együttműködések, 
a Nyugat-Magyarországi Egyetem és további szakmai szervezetek, intézmények. Ehhez kapcsolódóan 
a törvényből az alábbi feladatokat emeljük ki, melyek meghatározóak a megye fejlesztési 
koncepciója, illetve az ahhoz kapcsolódó megyei programok és alprogramok megvalósítása során. A 
megye: 

A területfejlesztési tervezéssel összefüggő feladatok ellátása részeként 

o kidolgozza és elfogadja a megye hosszú távú területfejlesztési koncepcióját, illetve a megye 
területfejlesztési programját a megyei jogú város önkormányzata bevonásával 

o részt vesz az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepció, valamint az operatív 
programnak kidolgozásában 

o előzetesen véleményezi az országos, valamint a megyét érintő ágazati fejlesztési 
koncepciókat és programokat a térségi területfejlesztési koncepciókat, programokat, részt 
vesz az országos területfejlesztési koncepció, valamint az operatív program kidolgozásában 

o részt vesz a határ menti megyék határon átnyúló nemzetközi fejlesztési programjainak 
tervezésében, kidolgozásában 

o tervezés és a végrehajtás során gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről 

A területfejlesztési tervek végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása 

o nyomon követi és értékeli a megyei területfejlesztési koncepció és program végrehajtását  

o a megyei önkormányzat dönt a hatáskörébe utalt fejlesztési források felhasználásáról 

o monitoring bizottság vagy más döntéshozó szerv útján közreműködik a területi operatív 
programok irányításában, megvalósításuk végrehajtásában 

o figyelemmel kíséri az operatív programok megyében jelentkező feladatainak megvalósítását, 
beleértve a megyehatáron átnyúló és más nemzetközi programok végrehajtását 
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o monitoring bizottság vagy más döntéshozó szerv útján közreműködik a határon átnyúló 
nemzetközi fejlesztési programok irányításában, részt vesz azok lebonyolításában, 
végrehajtásában 

o dönt a Kutatási és Innovációs Alapnak a miniszter által a megyei önkormányzat hatáskörébe 
utalt pénzeszközeinek pályázati kiírásairól, illetve felhasználásáról 

o a megye gazdaságának és foglalkoztatásának fellendítése érdekében gazdaságfejlesztési, 
befektetés ösztönző tevékenységet lát el, aminek elősegítése érdekében külön szervezetet 
hozhat létre vagy megállapodás alapján más szervezettel működhet együtt 

A véleményező és értékelő feladatokba bevonja a megyei önkormányzat Szombathely Megyei Jogú 
Város Önkormányzatát. 

A területfejlesztési koordinációval kapcsolatos feladatok ellátása 

o összehangolja illetékességi területén az államigazgatási szervek, a települési vagy kerületi 
önkormányzatok, a megyei jogú város önkormányzata, a gazdasági és civil szervezetek 
fejlesztési elképzeléseit, 

o területileg összehangolja a politikai és a területi szerepéből, továbbá a nemzetközi és határon 
átnyúló együttműködésből adódó feladatait, biztosítja azok összhangját, 

o a települési önkormányzatok felkérése alapján elősegíti a helyi önkormányzatok 
területfejlesztési társulásainak szerveződését, 

o szakmai kapacitásával segíti a területfejlesztési önkormányzati társulások és a térségi 
fejlesztési tanácsok tervező, döntés-előkészítő, fejlesztési célokat feltáró, pályázatokat 
megalapozó tevékenységét, 

o a térségi gazdaságfejlesztő szervezet útján koordinálja a megye területén az ipari parkok és a 
szabad vállalkozási zónák tevékenységét, az önkormányzatok és a gazdasági szervezetek 
fejlesztési elképzeléseit a megye gazdasági szereplőivel együttműködve, 

o vizsgálja és értékeli a megye társadalmi és gazdasági helyzetét, környezeti állapotát, 
adottságait, 

o kölcsönös információcserével segíti a területfejlesztési és területrendezési információs 
rendszer működését, információkat biztosít a területi tervek készítéséhez, 

o a területfejlesztési koordinációval kapcsolatos feladatok ellátása érdekében önkormányzati 
rendeletet alkot a települési önkormányzatok, a megye területén székhellyel vagy 
telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek által a megye területén uniós, központi vagy 
helyi önkormányzati költségvetési forrásból megvalósítandó fejlesztéseinek koordinációjáról. 

Az egy régió területén működő megyei önkormányzatok a területi operatív program megvalósításával 
összefüggő fejlesztési döntések előkészítésére és végrehajtásában való közreműködésre a régióban 
nonprofit gazdasági társasági formában regionális fejlesztési ügynökséget működtetnek.  

A regionális fejlesztési ügynökség feladatai különösen: 

o közreműködő szervezeti feladatokat lát el a területi operatív programok végrehajtásában és 
ellenőrzésében, 

o külön megállapodás alapján részt vesz az ágazati területfejlesztési operatív programok, vagy 
más programok lebonyolításában, szervezi a programok megvalósítását, részt vesz a 
programok pénzügyi finanszírozási feladataiban, a programok megvalósításáról, a pénzügyi 
felhasználásról naprakész nyilvántartást vezet, 

o közreműködik a megyei önkormányzat területfejlesztési feladatainak ellátásában. 
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A fejezet a kormányzati döntésekkel összefüggésben véglegesítendő. 

Az 1600/2012 Korm. határozat a megyei önkormányzat szerepét illetően az alábbi feladatokat 
határozza meg: 

o A területi operatív programok tervezésében biztosítani kell a megyék (megyei 
önkormányzatok) hatékony közreműködését; 

o Előírja, hogy a megyék meghatározó szerepet kapjanak a területfejlesztési források 
felhasználásának tervezésében a 2014-20-as források területi koordinációja kapcsán. 

A fentiek alapján született meg a Kormány 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. 

A kormányhatározat a következőeket határozza meg: 

- A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz (a továbbiakban: TOP) tartozó megyékben 
megvalósuló decentralizált fejlesztések tervezése során gazdaságfejlesztésre a forráskeret 26,9%-
a kerül meghatározásra. 

- A TOP-ban a decentralizált források tervezése integrált programok kialakításával a  következő 
három területi szinten valósul meg figyelembe véve a kohéziós politikai kereteket és 
a Partnerségi Megállapodás tervezetében rögzítetteket: 

o megyei szint, 

o megyei jogú város szintje, valamint 

o várostérség és megyei jogú város térségének szintje, (a  várostérség és a  megyei jogú 
város térsége szintjének területi meghatározása a területfejlesztési statisztikai 
kistérségek alapján történik) 

- A TOP keretében a megyében a különböző területi szinteken folyó tervezés összehangolásában a 
megyei önkormányzatok koordinációs szerepet töltenek be. 

- A megyei szintű programmal összefüggő tervezési feladatokat a megyei önkormányzatok végezik 
el a TOP által meghatározott keretek között, így ezen belül a várostérségek és a megyei jogú 
városok térségének fejlesztésével összefüggő tervezési feladatokat a megyei önkormányzatok 
végzik el az érintett települési önkormányzatok bevonásával, a TOP által meghatározott keretek 
között. 

A program végrehajtásában meghatározó szereplő a fentiek alapján a megyei közgyűlés és a 
hivatala. 

A TOP részeként igényelt és a fentiekben a megye, illetve Szombathely városa által kidolgozandó 
programoknak a program megvalósításában jelentős szerepük lesz, meghatározzák a jövőbeni 
projektek támogatási kereteit. 

A TOP megvalósításában a megyei önkormányzat tulajdonában lévő regionális fejlesztési ügynökség 
tölti be a közreműködő szervezeti szerepet (támogatás-bonyolítás: támogatási szerződéskötés, 
projekt pénzügyi elszámolás és kifizetés, projekt monitoring).  

A fenti szervezeteken túl a megvalósításban még részt vesznek mind azon kormányzati szervezetek és 
önkormányzatok, civil szervezetek, gazdasági társaságok, akik kedvezményezettként meg vannak 
jelölve a programban. 

Az, hogy valójában mely szervezetek vesznek részt még a jövőben a támogatások további 
felhasználásában a megyében, az az egyes intézkedéseknek a finanszírozási programok részletes 
elvárásaitól is függ. 
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A törvényi felhatalmazáshoz kapcsolódóan még nem láthatók, hogy a jövőben a megyének, illetve a 
regionális ügynökségnek pontosan milyen szerepe lesz az ágazati programok és a vidékfejlesztési 
program megvalósításában. Ennek oka, hogy ezen programok végrehajtási intézményrendszerét még 
nem dolgozták ki és nem fogadták el. 

A végrehajtásban közreműködő üzleti és civil szervezetek bevonásának módja (partnerségi program) 

A programok végrehajtása kapcsán készülő éves monitoring, illetve értékelési jelentéseket a 
közgyűlés a szokott rend szerint nyilvánosságra hozza és annak megismerését a széles közvélemény 
számára lehetővé teszi. A jelentések összeállításába bevonja mindazon szervezeteket, akik a megyei 
programhoz kapcsolódóan részt vesznek a finanszírozási (pl. operatív) programok megvalósításában 
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4. TOP-ból megvalósuló intézkedések összefoglaló táblázata 

 

Gazdaságfejlesztési projektcsomagok  

Költségvetés tervezet 

Alprogram Projekt 

Becsült 

támogatási 

igény (MFt) 

Finanszírozó OP 

/ intézkedés 

Innovációs Program 

Kulcsprojekt - 
Mechatronikai és 
Járműipari Program 

Beszállító-fejlesztés 600 TOP1.1. 

 Kreatívipari program  
Szemlélet-formálás 200 TOP6.2. 

Képzés- és kompetencia-
fejlesztés 

200 TOP6.2. 

 IKT és Légiipari program  

Aeronautikai és légi beszállítói 
lehetőségek ösztönzése  

100 TOP1.2. 

Alkalmazott fizikai, matematikai 
ismeretek hasznosítása 

100 TOP1.1. 

Tudományos eredmények 
disszeminációja 

100 TOP6.2. 

 Fa- és Bútoripari program Gyártás-fejlesztési mentorálás 200 TOP1.2. 

 Gyógytermék fejlesztő 
program  

Új termék-fejlesztés gyógyászati 
bázison 

100 TOP1.2. 

Gyógytermék értékesítő 
vállalkozások inkubálása 

100 TOP1.2. 

 

Alprogram Projekt 

Becsült 

támogatási 

igény (MFt) 

Finanszírozó OP 

/ intézkedés 

Élelmiszeripar Program 

Kulcsprojekt – 
Agrárvállalkozói Központ 

Agrárvállalkozói Centrum 

1 100 TOP1.1. 

100 TOP6.2. 

Környezeti Kiválósági Központ 
alprogram 

400 TOP1.1. 
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200 TOP6.2. 

Várostérségi Ellátási Program 

Beszállítók fejlesztése 100 TOP1.1. 

Technológia fejlesztése 300 TOP1.1. 

Promóció 200 TOP1.1. 

Várostérségi Helyi 
Élelmiszer Program 

Helyi termelői piacok kialakítása, 
fejlesztése 

 TOP2.1. 

Látvány-üzem program 

Bemutató infrastruktúra 800 TOP1.1. 

Látvány-üzemek hálózata  TOP2.2. 

 

Alprogram Projekt 

Becsült 

támogatási 

igény (MFt) 

Finanszírozó 

OP / 

intézkedés 

KRAFT Program 

Kulcsprojekt – Centre for 
Advanced Studies 
létrehozása 

Centre for Advanced Studies 
létrehozása 

700 TOP1.1. 

HOLIS HOLIS by Design Terminal 200 TOP1.1. 

KRAFT – Turisztikai 
fejlesztések 

Komplex turisztikai attrakció-
bővítés  

2 600 TOP2.2. 

 

Alprogram Projekt 

Becsült 

támogatási 

igény (MFt) 

Finanszírozó OP 

/ intézkedés 

Emberi Erőforrás Fejlesztése Program 

Kulcsprojekt - Egészséges 
életmód program 

Anya- és gyermek egészségügyi 
programok 

80 TOP6.2. 

Óvodásokat, az iskolás 
korosztályt és a felnőtt 
lakosságot célzó programok 

240 TOP6.2. 

Időskorúakat célzó programok 80 TOP6.2. 

Aktív szabadidő program 
Kihívás/teljesítmény /történelmi 
túrák és rendezvények 

150 TOP6.2. 
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 Fiatal reménységek bajnoksága 150 TOP6.2. 

Tehetségek programja 

Gimnáziumi program 55 TOP6.2. 

Felsőoktatási program 55 TOP6.2. 

Szakemberek hazatérése 
program 

55 TOP6.2. 

Szabad Egyetem program 55 TOP6.2. 

Oktatási-képzési program 

Szakképzési programok 
megvalósítása 

50 TOP6.2. 

Kompetencia fejlesztési program 50 TOP6.2. 

 

Alprogram Projekt 
Becsült 

támogatási 
igény (MFt) 

Lehetséges 
finanszírozó OP / 

intézkedés 

Turizmus Program 

 Gyógyászati fejlesztési 
program 

Infrastrukturális fejlesztések   TOP2.1. 

Oktatás, képzés 200 TOP6.2. 

Szolgáltatás-fejlesztési program  300 TOP1.2. 

Rába-Gyöngyös vízi út 
önkormányzati beruházásai  

500 TOP1.1. 

"Bringázz és Bámulj" program 
beruházásai 

500 TOP1.1. 

Kulturális, aktív és vallási 
turisztikai programok  

Kapcsolódó önkormányzati 
beruházások megvalósítása 

  TOP2.1. 

Megye teljes területének 
bevonására törekvés 

500 TOP1.2. 

 Nagyléptékű vízfelület 
kialakítása 

Vízfelület kialakítása 0 TOP2.1. 

 

Alprogram Projekt 

Becsült 

támogatási 

igény (MFt) 

Finanszírozó OP 

/ intézkedés 

Vállalkozói Program 

Kezdő- és mikro-
vállalkozások programja 

Alaptanácsadások 100 TOP1.1. 

Speciális tanácsadások 100 TOP1.1. 
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Inkubációs szolgáltatások 50 TOP1.1. 

Virtuális vállalkozási környezet 50 TOP6.2. 

Kis- és középvállalkozói 
program 

Mentorprogram exportképes 
cégeknek 

200 TOP1.1. 

Benchmarking rendszer 
működtetése 

150 TOP1.1. 

Trendelemzések, céganalízisek 50 TOP1.1. 

Nagyvállalati program 

Nagyvállalati kapcsolatok 
erősítése 

100 TOP1.1. 

Szakképzési együttműködés 100 TOP1.1. 

Vállalkozói infrastruktúra 
program 

Ipari park, iparterület fejlesztés 3 200 TOP1.1. 

Szociális vállalkozások 
program 

Induló és működő szociális 
vállalkozások számára 
tanácsadás 

50 TOP1.1. 

Szociális vállalkozások 
infrastruktúra támogatása 

100 TOP1.1. 

Szemléletformálás 50 TOP6.2. 

 

 

TOP forrás - intézkedések 
Költségvetés 

(MFt) 

1.1. Foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati 
gazdaságfejlesztési akciók 

9 700 

1.2. Foglalkoztatás-barát fejlesztések elsősorban a kis- és 
középvállalkozásoknál 

1 300 

1.3. A munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló 
közlekedésfejlesztés 

 

6.2. A térségi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő ESZA 
tevékenységek 

1 920 

Összesen 12 920 

 

A rendelkezésre álló indikatív forráskeret 13 400 millió forint. 
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Tervezett indikátorok, melyek az egyes intézkedéseken belül támogatandó projektek számát jelentik. 
Továbbá a támogatások felhasználása során alkalmazandó indikátorok megjelennek az egyes 
intézkedéseken belül, azok számszerűsítése csak a tényleges források és pontos finanszírozási 
szempontok ismerete után kerülhet meghatározásra. 

Intézkedések és tevékenységek egység 
egység 
költség 
(MFt) 

összesen 

1. Innovációs Program       

Kulcsprojekt - Mechatronikai és Járműipari Program 600 5 120 

 Kreatívipari program  400 30 13 

 IKT és Légiipari program  300 5 60 

 Fa- és Bútoripari program 200 5 40 

 Gyógytermék fejlesztő program  200 20 10 

2. Élelmiszeripar Program       

Kulcsprojekt – Agrárvállalkozói Központ 1 800 1 1800 

Várostérségi Ellátási Program 600 1 600 

Várostérségi Helyi Élelmiszer Program N/A    

Látvány-üzem program 800 3 267 

3. KRAFT Program       

Kulcsprojekt – Centre for Advanced Studies létrehozása 700 1 700 

HOLIS 200 1 200 

KRAFT – Turisztikai fejlesztések 2 600 12 217 

4. Emberi Erőforrás Fejlesztése Program       

Kulcsprojekt - Egészséges életmód program 400 20 20 

Aktív szabadidő program 300 30 10 

Tehetségek programja 220 10 22 

Oktatási-képzési program 100 5 

5. Turizmus Program       

 Gyógyászati fejlesztési program 1500 20 75 

Kulturális, aktív és vallási turisztikai programok  500 10 50 

 Nagyléptékű vízfelület kialakítása 0     

6. Vállalkozói Program       

Kezdő- és mikro-vállalkozások programja 300 70 4 

Kis- és középvállalkozói program 400 30 13 

Nagyvállalati program 200 5 40 

Vállalkozói infrastruktúra program 3 200 7 457 
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Intézkedések és tevékenységek egység 
egység 
költség 
(MFt) 

összesen 

Szociális vállalkozások program 200 12 17 

 

 

 

 

Településfejlesztési projektcsomag 

 

A 1831/2013 (XI.14) kormány határozat alapján a részprogram teljes költségvetése a Területi 

Operatív programban: 12 044 MFt. 

TOP Prioritás/Intézkedés Alap Vas megyei járások (Ft)  

1. Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása 
érdekében 

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

2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés 

ERFA 
 

2.1. Vállalkozásbarát, népességmegtartó, városi fókuszú 
településfejlesztés 

2.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés 

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

ERFA 
 3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 

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

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

ERFA 
 

4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 

4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, 
fejlesztése 

4.3. A meglévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló 
intézmények akadálymentesítése, családbarát funkciók 
kialakítása 

4.4. Leromlott városi területek rehabilitációja 

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

ESZA 
 

6.3. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű 
komplex programok 

6.4. A helyi identitás és kohézió erősítése 

ÖSSZESEN   
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Járásonként szervezett projektcsomag keretösszegei az NGM iránymutatása alapján 

Járás Összeg (millió Ft) 

  

  

  

  

  

Vas megye összesen  12 044 
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Mellékletek 

 

A tervezési folyamat leírása 

Vas megye fejlesztési koncepciója után elkészült a megyei fejlesztési program. A megyei fejlesztési 

program két részből, a stratégiai programból és operatív programból áll, a programok tartalmi 

követelményeit, így tematikáját meghatározza a 218/2009-es (X. 6.) kormányrendelet. 

A stratégiai program célja, hogy középtávon kijelölje azokat a fejlesztési célokat és tevékenységeket, 

melyek Vas megyében megvalósulhatnak. Ennek érdekében igazodik a finanszírozási feltételekhez, 

melyek keretét a jövőben is várhatóan az EU által társfinanszírozott operatív programok adják. Ezért 

a stratégiai program jelenlegi tervezete az alábbi dokumentumok alapján készült el: 

 Vas megye elfogadott fejlesztési koncepciója, amely a program tartalmi kereteit határozza 
meg 

 2014-20-ra készülő operatív programok partnerségi egyeztetési változata, mely 
meghatározza a jövőben rendelkezésre álló finanszírozási források kereteit, illetve a jövőben 
támogatható tevékenységeket. Fontos kiemelni, hogy ezen dokumentumok korántsem 
véglegesek, még egyeztetés alatt vannak az EU Bizottsággal, továbbá belső szakértői és 
partnerségi egyeztetések zajlanak, ezért a programok tartalma, forráskerete változhat a 
közeljövőben. 

 Egyéb szakmai, főként országos szintű, illetve a megyére vonatkozóan elkészült stratégiák, 
pl. Nemzeti Közlekedési Stratégia, Nemzeti Energetikai Stratégia, Nemzeti Vidékfejlesztési 
Stratégia, Nemzeti Turisztikai Stratégia, Regionális Innovációs Szakosodási Stratégia. 

Vas megye stratégiai programjának előkészítése – a megyei tervezési eljárástól függetlenül azt 
megelőzően – már másfél évvel ezelőtt, 2012. április 26-án indult. Ekkor voltak az első szakértői és 
tervezői megbeszélések. Ezt 5 hónapon keresztül követték egyeztetések. 

Az induló tematikus találkozók az egészségügy, logisztika és általános kis- és középvállalkozás-
fejlesztés területeivel foglalkoztak. A megbeszélésekhez már részletes elemzések is készültek a 
megye gazdaságáról. Ezek adták az alapot a megyei koncepció 2013. februári véleményezéséhez is.  

2013. május 30-án a megye illetékes szakembereinek bevonásával, 7 ország részvételével szervezett 
a PBN konferenciát, ahol kizárólag Vas megye fejlesztési elképzeléseihez kerestek szakmai ötleteket, 
tanácsokat. 

2013 szeptemberében kezdődtek az előkészítő egyeztetések a stratégiai program-alkotáshoz 
kapcsolódóan, illetékes szakemberekkel. 2013. október végén indult a programalkotási munka 
Államreform Operatív Program finanszírozta fejezete. 

 

A stratégiai program elkészítése során különleges hangsúly volt a széleskörű szakmai 
egyeztetéseken. Ennek megvalósítása érdekében a következő lépések történtek: 

1. kiválasztásra került hét szakmai terület, mely a fejlesztési koncepciók alapján különleges 

jelentőséggel bírt. Ezek az emberi erőforrás, mechatronika, vidék-fejlesztés, élhető környezet, 

termálkincs, logisztika és fa- és bútoripar. Minden területet egy-egy felelős irányított. 

2. Az egyes szakmai területeken a munkacsoport vezetőjének javaslata alapján létrejöttek 

munkacsoportok. Összesen további 45 intézmény-vezető, cégvezető és illetékes szakember 

dolgozott aktívan, akik érvényt tudtak szerezni ismereteiknek, a megye érdekében. 
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3. Szintén kiválasztásra került öt olyan szakterületi referens, akik horizontális szempontként 

képviselték szakterületüket a stratégiai program-alkotás folyamán. Ezek a területek: innováció, 

menedzsment, IKT, energetika és marketing. 

4. A munkacsoportok több alkalommal is találkoztak mind saját tématerületükön, mind 

együttesen, az október 21-i héten, a november 4-i héten, valamint több csoport a november 11-i 

héten is. Ezen felül online platformokon történt a közös, operatív munkavégzés. 

5. A munkacsoport vezetők, a szakterületi referensek, a megye képviselői közösen alkották a PBN 

koordinációja mellett az ún. Irányító csoportot. Ez a szerv hozott ajánlásokat, melyek közös 

elhatározásként épültek be a stratégiai program-javaslatba. Így ennek a fórumnak, mint 

önkéntesen létrehozott szervezetnek, javaslattevő szerepe volt, a Területfejlesztési Bizottság elé 

kerülő stratégiai és operatív program céljait és tartalmát meghatározó döntésekre vonatkozó 

javaslatokra vonatkozóan.  

6. Az Irányító Csoport tagjai három alkalommal (2013. október 14-én, október 29-én és november 

18-án) találkoztak. Az Irányító Csoport munkájában részt vett a járási projekt-gyűjtésért felelős 

szervezet vezetője is, a kölcsönös információ-áramlás biztosítása érdekében. Aktívan jelen volt 

továbbá a minőség-biztosításért felelős szakértő is. A közösen hozott döntésekről írásos 

emlékeztető készült a munkacsoportok számára 

7. 2013. november 25-én az elkészült első számú egyeztetési változat, mely széles körben 

megosztásra került, a program-alkotásban résztvevő szereplőkön túlmenően a megye érintett 

intézményeinek, szervezeteinek. 

8. 2013. november 28-án a szűk visszaérkezési határidő ellenére rendkívül sok visszajelzés érkezett, 

melyek dokumentáltan megvitatásra, illetve beépítésre kerültek a 2013. november 30-i leadási 

határidőre a Területfejlesztési Program második számú egyeztetési változathoz.  

9. 2013. november 30-án a megyei közgyűlés megtárgyalta és elfogadta a megyei stratégiai 

program egyeztetési változatát. 

10. 2013. december és 2014. január hónapokban az észrevételek alapján történő részletes 
kiegészítések történtek meg, illetve elkezdődött a stratégiai program alapján a projekt-
csomagok és projektek kidolgozásának előkészítése, valamint a járási illeszkedések biztosítása. 

11. 2013 novemberétől kistérségi szinten is elindultak a személyes egyeztetések. Ezek az 
egyeztetések folyamatosan igazodtak a Terület és Településfejlesztési OP változásaihoz és az 
adott térség/járás által benyújtott projektjavaslatokhoz. 2014 februárjától járási szintű 
egyeztetésekben folytatódott a munka. Célja egyrészt a kistérségi/járási projektgyűjtés és annak 
koordinálása, másrészt visszajelzések szakmai egyeztetései a korábban, az illetékes járás által 
benyújtott projektekről, harmadrészt pedig a megyei fejlesztési stratégia megismertetése és 
megvitatása volt. 

12. 2014 márciusában a megalakult megyei koordinációs testület ismerkedett meg részletesen a 
stratégiai és operatív program aktualizált változatával. 

13. 2014 márciusától június közepéig folyamatosan üléseztek a különböző szintű területi fórumok, 
számos inputot és visszajelzést adva a helyi tervezéshez, valamint a megyei prioritások 
finomításához és pontosításához. Közös munka során formálódott a stratégiai, majd az operatív 
program. 

 

Jelen dokumentum egy egyeztetési változatnak tekinthető, annak tartalma a partnerségi 

egyeztetések eredményeként lesz végleges. Az egyeztetések célja, hogy meghatározásra kerüljenek 

azok a célok és azokhoz kapcsolódóan a beavatkozások, melyek a megyében 2014-20 között döntően 

európai uniós vagy hazai fejlesztési forrásból, vagy megyei forrásból megvalósulhatnak. A stratégiai 
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program társadalmi egyeztetése kapcsán egyeztetéseket szükséges folytatni a program részletes 

tartalmáról: 

 a megyében működő szakigazgatási szervezetekkel, illetve felettes szerveikkel az érintett 
minisztériumokkal 

 Szombathely megyei jogú várossal 

 civil és egyéb érdekképviseleti szervezetekkel 

 

Az egyeztetések alapját képezik azok a projektjavaslatok, melyeket a különböző szereplők 2013. 

november-december folyamán Vas megyei önkormányzat felkérésére a Vas Megyei Tudományos 

Ismeretterjesztő Egyesület közreműködésével benyújtottak a programtervezés támogatása 

érdekében. Ezt követően személyes egyeztetések sora vette kezdetét, minden kistérség/járás 

esetében több alkalommal, több hónapon keresztül. 

Az egyeztetések ideje alatt nyomon követjük az EU finanszírozású operatív programok változásait. A 

megyei önkormányzat számára döntési célból rendelkezésre álló dedikált forráskeretet érintő 

operatív program(ok) tartalma közel véglegesnek tekinthető, így a megyei operatív program ezen 

forrásokhoz kapcsolódóan készül el. 

Fontos kiemelni, hogy a megyei stratégia és operatív program megvalósítási kereteit meghatározza a 

finanszírozási forrásokhoz kapcsolódó intézményrendszer. Jelenleg még nem ismert ezen 

intézményrendszer és ezen belül a megyei önkormányzatok konkrét feladatai.  

A végrehajtási rendszer a területfejlesztési törvény 2013. decemberi módosítása alapján készül el, 

ami már előrevetítheti egyes tématerületeken a megyei önkormányzatok és szervezeteik jövőbeni 

feladatait.  

 


