Beavatkozási terület
Üzleti infrastruktúra fejlesztése

Foglalkoztatás-bôvítést szolgáló
egyéb önkormányzati gazdaságfejlesztési akciók

Turizmusfejlesztés

TOP
Többségi és teljesen önkormányzati tulajdonú üzleti infrastruktúra-fejlesztés; pl.:
iparterületek, ipari parkok, logisztikai központok, inkubátorházak, technológiai
parkok, innovációs központok.
a) A helyi termékekhez, termelést követô mûveletekhez, rövid ellátási láncokhoz
kapcsolódó önkormányzati logisztikai fejlesztések, beleértve a közétkeztetéshez
kapcsolódó fejlesztéseket (élelmiszer feldolgozási és más termelô beruházási tevékenység támogatása nem lehetséges);
b) Önkormányzatok helyi vállalkozásfejlesztési szolgáltatásai, befektetésösztönzô
tevékenységei. Pl.: térségi gazdaság-fejlesztési hálózat, befektetés- és beruházás
ösztönzési akciók, vállalkozásokat segítô, a helyi termékek menedzsmentjéhez,
piacra jutásához kapcsolódó programok
(direkt KkV támogatást TOP nem tartalmaz)
Foglalkoztatási célú, térségi és helyi kulturális és természeti örökségre alapozott
turisztikai attrakciófejlesztés (vidéki térségekben is, amennyiben VP adott térségben
nem avatkozik be);

VEKOP
Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása Pest megyében minden vállalkozás számára

EFOP

Kulturális és természeti örökség védelme
Tematikus utak (kulturális, és vallási – zarándok) KMR régióbeli szakaszának kiépítése
– Bejárható Magyarország programhoz kapcsolódó fejlesztések (KMR területén)
TDM szervezetek támogatása (KMR)

Kutatás, technológiai fejlesztés és
innováció

Kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása

Infokommunikációs fejlesztések

Településfejlesztés, környezet,
klíma

a) Vállalkozásokat, helyi kereskedelmet, szolgáltatásokat ösztönzô településfejlesztés, beleértve a barnamezôs területek rehabilitációját településfejlesztési céllal;
b) települési zöldfelületek és zöldinfrastruktúra fejlesztése;
c) Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések (pl. belterületi csapadék és
belvízelvezetés; hulladék termikus hasznosítása, hulladék égetéssel történô kezelése, hulladék rekultiváció önkormányzati kedvezmenyézettek számára);

Energetika, megújuló energia, energiahatékonyság

a) A települési önkormányzati épületek, kiemelten önkormányzati intézmények,
energiahatékonyság-növelést és megújuló energia felhasználást célzó fejlesztései,
valamint önálló, helyi ellátást biztosító megújuló energiatermelô rendszereinek, közösségi fûtôrendszereinek létesítése (elsôsorban közcélú projektek, de a támogatás
kiterjedhet vállalkozási jellegû önkormányzati kedvezményezett által megvalósítani
tervezett projektre is);
b) A helyi alkalmazkodás támogatása helyi energetikai akcióprogramok (SEAP-ok)
segítségével.
fejlesztése;
c) Energiamenedzsment rendszerek bevezetése a önkormányzatok körében;

a) Vállalkozások energiahatékonyság-, valamint megújuló energia növelését célzó
fejlesztéseinek támogatása
(visszatérítendô is)
b) Lakóépületek, valamint a távhô- és hôellátó rendszerek energetikai korszerûsítését célzó projektek támogatása
(csak visszatérítendô)

Közlekedés-fejlesztés, útfejlesztések

a) A munkaerô földrajzi mobilitása és a munkaerôpiaci vonzásközpontok elérhetôségének javítása, a jellemzôen alacsonyabbrendû, 4-5. sz. (nem TEN-T) úthálózat
fejlesztésével,
b) Önkormányzati többségi tulajdonú ipari parkok, telephelyek, logisztikai központok
útfejlesztése;
c) Nem kötöttpályás városi és elôvárosi közlekedés-fejlesztések: közúti közösségi,
kerékpáros és gyalogos közlekedés, elektronikus jegyrendszer; buszbeszerzés (utóbbi
integrált projekt részeként)
d) nem kötött pályás intermodális csomópontok fejlesztése (autóbuszpályaudvarok
felújítása)
e) Hivatásforgalmú kerékpárforgalmi hálózatok, kerékpár-tárolási lehetôségek,
kerékpáros közösségi közlekedési rendszerek fejlesztése;
f) Közlekedésbiztonsági fejlesztések
g) Igényvezérelt személyszálíltási rendszerek kialakítása
foglalkoztatási célú, térségi és helyi kulturális és természeti örökségre alapozott
turisztikai attrakciófejlesztés (vidéki térségekben is, amennyiben VP adott térségben
nem avatkozik be);

a) Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése (helyi, helyközi, regionális hálózatok, létesítmények, közösségi közelekdéshez kapcsolás, BUBI, KENYI)
b) Gyalogos közlekedést támogató fejlesztések, közlekedési bizotsági intézkedések
c) Kisléptékû, nem kötöttpályás közösségi közlekedési fejlesztések
d) P+R rendszerek fejlesztése

Egészségügyi ellátás fejlesztése

Önkormányzati fenntartású egészségügyi alapellátás (háziorvos, gyermekorvos, fogorvos, védônô és kapcsolódó ügyeleti ellátás) infrastrukturális feltételeinek javítása
(ERFA) a kevésbé fejlett régiók területén

a) Országos hatáskörû intézmények korszerûsítése
b) Sürgôsségi (és gyermeksürgôsségi) ellátás, a diagnosztikai, szûrési és laboratóriumi kapacitások fejlesztése, ápolási eszközpark korszerûsítése, skill laborok
kialakítása, mentôszolgálati beruházások a KMR területén
c) Egészségügyi ellátórendszer tartalom- és szolgáltatásfejlesztése (szûrések,
védônôi hálózat, ..) (ESZA)

Szociális szolgáltatások fejlesztése

A szociális alapellátás infrastrukturális feltételeinek javítása (ERFA)

a) Bentlakásos szociális intézmények és nagy létszámú gyermekotthonok kiváltása,
szociális alapinfrastruktúra (ERFA)
b) Gyermekjóléti alapellátások, a szociális és gyermekvédelmi szakellátások fejlesztése (ERFA)
c) Szociális intézményi háló tartalom- és szolgáltatásfejlesztése (dolgozók képzése,
..) (ESZA)

Leromlott területek rehabilitációja

A szociális városrehabilitáció részeként megvalósuló komplex (ERFA és ESZA)
fejlesztések csak városi területen, városok külterületén is

Szociális tepelüésrehabilitásiós komplex fejlesztések elsôsorban a lakhatási körülmények javításával (ERFA és ESZA) városi és nem városi jogállású településeken
egyaránt

Helyi kezdeményezés által vezérelt
fejlesztések (CLLD)

Kísérleti jelleggel, max. 20-30 városban CLLD keretében:
Kulturális és közösségi terek és szolgáltatások, akciók fejlesztése, kapcsolódó helyi
gazdaságot ösztönzô fejlesztések – infrastrukturális beruházások (ERFA);
A városi CLLD-k közösségi és kulturális, azokhoz kapcsolva helyi gazdaságot erôsítô
fejlesztéseihez, kapcsolódó, illetve azokat támogató beavatkozások (ESZA)
a) Foglalkoztatást célzó megyei és helyi szintû foglalkoztatási megállapodások,
foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttmûködések (beleértve együttmûködést
szervezô szervezet kialakítását és mûködtetését, a képzési és foglalkoztatási tevékenységeket, a foglalkoztatási együttmûködésekbe illeszkedve kis- és középvállalkozások foglalkoztatási képességét ösztönzô célzott bér és járuléktámogatást;) (ESZA):
– megyei szinû foglalkoztatási megállapodások
– helyi foglalkoztatási együttmûködések
b) Gyermekellátási szolgáltatások munkavállalóinak foglalkoztatási és képzési
támogatása (átmeneti foglalkoztatási támogatás), (ESZA) – ld. 8. sor Gyermekek
napközbeni ellátása
a) A munkavállalók képzése a térségi adottságokra építô, egyedi jellegû gazdaságfejlesztési beruházásokhoz kapcsolódóan a foglalkoztatási paktumok keretében
(ESZA)
b) TOP ERFA beavatkozásokhoz kapcsolódó képzés, szemléletformálás, pl. fenntartható városi közlekedés, megújuló energia, klíma, helyi termékek, stb. témakörben

Gyermekek napközbeni ellátása
(bölcsôde, óvoda, családi napközi)

Foglalkoztatást segítô beavatkozások

Képzés, szakképzés, LLL, szemléletformálás

Helyi közösségi programok, közösségfejlesztés

a) Települések, térségek, szomszédságok közösségi kezdeményezô- és cselekvôképességének fejlesztése:
– Helyi közösségfejlesztési programok megvalósítása (kivéve célzott ifjúsági programok és több megyén átnyúló egyházi közösségi programok)
– Helyi közösséget és identitást erôsítô, népességet, fiatalokat megtartó akciók
támogatása ((pl.közösségi és szabadidôs programok, partnertalálkozók, szemléletformálás, kulturális és természeti örökséggel kapcsolatos helyi programok,
hagyományôrzés, ösztöndíjprogramok
– TOP beavatkozásokhoz kapcsolódó egyéb civil akciók, pl. bûnmegelôzés, közlekedésbiztonság

Kreatív terek fejlesztése szegregátumonkon belül, komplex program részeként

KMR-ben megvalósuló óvoda, bölcsôde és családi napközi elsôsorban kapacitásbôvítô infrastrukturális fejlesztései (ERFA)

a) Országos és nemzetközi jelentôségû természeti és kulturális örökség turisztikai
hasznosítása (kulturális és természeti örökséghelyszínek, hálózatok, gyógyhelyek); –
jogszabályi lista alapján
b) TDM szervezetek támogatása, fejlesztése;
c) Nemzeti marketing támogatása (MT Zrt).

Mezôgazdasági vállalkozások diverzifikációja, valamint CLLD keretében (vidékfejlesztési helyi fejlesztési stratégiák alapján) és a kis gazdasági szereplôk együttmûködése intézkedés keretében van lehetôség (egyik sem turisztikai célú, csak lehetnek
turizmusfejlesztési elemei is).

a) a nemzetgazdasági szinten jelentôs méretû, a hazai innovációs környezetbe
integrálódó egyedi K+I beruházások ösztönzése
b) új vállalati K+I munkahelyek teremtésének elôsegítése
c) K+I infrastruktúra létrehozása
d) a kkv-k és feltalálók K+I tevékenységének ösztönzése és elôsegítése innovációs
szolgáltatások vásárlásának, valamint szellemi alkotások hazai, vagy nemzetközi
szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatásával
e) a hazai kutatóhelyek (kutató-ismeretterjesztô szervezetek) bázisán létrejövô
központok kialakítása, amelyek nyitott, minden gazdasági szereplô számára elérhetô
együttmûködési keretet biztosítanak a technológia- és tudástranszfer, valamint a
közös K+I tevékenység számára
f) részvétel a Horizont 2020 program “Részvétel szélesítését célzó akcióiban
g) Közös Programozási Kezdeményezések támogatása
h) a regionális szempontból kiemelt, intelligens szakosodási stratégiákhoz kapcsolódó kutatási-fejlesztési együttmûködésekben való részvétel elôsegítése
i) ELI program 2. fázisának támogatása
a) a már meglévô üzleti infrastruktúra kapacitások továbbfejlesztése növelve azok
minôségét és az általuk nyújtott szolgáltatások körét,nnováció ösztönzésére irányuló
fejlesztések
b) modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott
telephelyek kialakítása, a korszerû technológiákba és gépi berendezésekbe történô
beruházásoktámogatása
c) új inkubátorházak létrehozása és meglévô inkubátorházak fejlesztése, illetve az
érintett vállalkozások szolgáltatáspalettájának bôvítése és fejlesztése
d) vállalkozói mentorálás
e) a termelési folyamatok energia és nyersanyag felhasználásának csökkentése
f) klasztermenedzsment szolgáltatások fejlesztése
g) vállalkozások hatékonyságának növelése és növekedési esélyeinek javítása
érdekében a piacra jutás feltételeinek támogatása
h) az innovatív kommunikáció támogatása történik a hagyományos és új turisztikai
küldô piacokon
a) a nemzetközileg versenyképes magyar IKT kkv-k piacbôvítésének ösztönzése
b) szoftverlokalizáció, célpiacspecifikus marketing tevékenységek, hirdetések, nemzetközi pályázatokon, vásárokon való részvétel támogatása
c) szemléletformáló és kommunikációs kampányok, rendezvények, tanácsadási
tevékenységek támogatása
d) az üzleti IKT megoldások, magasabb hozzáadott értéket és vállalati hatékonyságot
biztosító szoftverek és alkalmazások bevezetésének támogatása,
e) a hazai vállalkozások üzleti hatékonysága növelésének támogatása felhôalapú
IKT megoldások bevezetésének és fejlesztésének ösztönzésével
f) a már meglévô, de elsôsorban újonnan létrehozandó közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatás portfóliójuk bôvítése a pontok infrastruktúrájának,
eszközállományának és szolgáltatásainak javításával
g) közszolgáltatást ellátó intézmények korszerû és gazdaságos kormányzati és hatósági távközlési hálózatainak fejlesztése, elavuló aktív eszközeinek modernizációja
a) Hulladék újrahasznosításra specializálódott kkv-k;
b) termelés során keletkezô hulladékhô hasznosítása (kkv kedvezményezettek);
c) Vállalkozások által végzett barnamezôs területek rehabilitációja gazdaságfejlesztési céllal (csak horizontális célként jelenik meg a barnamezôs fejlesztések
támogatása.)

KKV-k energia-hatékonysági és megújuló energia felhasználás növelését célzó
fejlesztései

a) Árvizek kártételei elleni védekezés fejlesztése (állami és önkormányzati kedvezményezettek);
b) 2000 LE feletti szennyvíztisztítási agglomerációknál a megfelelô szennyvízkezelô
rendszer megvalósítása;
c) Települési hulladékkezelô létesítmények hálózatának rendszerszerû fejlesztése;
elkülönített hulladékgyûjtés fejlesztése;
d) Állami tulajdonú területek kármentesítése

a) hálózatra termelt megújuló alapú zöldáram (gazdasági társaságok)
b) épületek energiahatékonysági korszerûsítése megújuló energiaforrások alkalmazásának kombinálásával (közjogi vagy magánjogi szervezetek (végsô kedvezményezett a lakosság), központi költségvetési szervek, állami közfeladatot ellátó nonprofit
szektor (kivéve önkormányzat), egyházak, többségi állami tulajdonú gazdasági
társaságok, fejlettebb régióban lévô helyi önkormányzatok, fejlettebb régióban lévô
helyi önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok)
c) távhô és hôellátó rendszerek komplex fejlesztése (távhôtermelôk, távhôszolgáltatók, közjogi vagy magánjogi szervezetek)
d) szemléletformálás (civil szervezetek, egyházak, önkormányzatok, oktatási intézmények, központi költségvetési szervek)

a) Intermodális logisztikai központok fejlesztése az EUSDR-hez kapcsolódóan;
b) Nemzetközi és országos turisztikai kerékpárforgalmi hálózat (pl. EuroVelo) és
létesítmények fejlesztése, korszerûsítése;
c) Magántulajdonú ipari parkok, telephelyek, logisztikai központok, kiemelt növekedési zónák útfejlesztése (telephelyen belül)

Óvodai és bölcsôdei intézményekben dolgozó humán erôforrás fejlesztése; életpályájának javítása; a képzési rendszerek fejlesztése; a dolgozói mobilitás ösztönzése)
A már állományban lévô bölcsôdei dolgozók, (óvoda)pedagógusok általános képzése
(ESZA)
a) Állami fenntartású intézmények ERFA fejlesztései elsôdlegesen a kevésbé fejlett
régiók területén (a fejlesztéssel érintett ingatlanok energetikai beruházásaival
együtt);
b) népegészségügyi ERFA fejlesztések; Járóbeteg ellátás fejlesztése
c) az egészségügyi szektor egészére vonatkozó ESZA fejlesztések;
d) kiegészítô jelleggel a KMR területén található országos hatókörû állami fenntartású intézmények fejlesztése
a) a kevésbé fejlett régiók területén a teljes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szektorban megvalósuló ESZA fejlesztések;
b) állami szociális és gyermekvédelmi szakellátás ERFA fejlesztései a kevésbé fejlett
régiók területén;
kiváltás;
c) kiegészítô jelleggel a KMR területén található országos hatókörû szakellátási
intézmények fejlesztése
a) Telepprogram ERFA és ESZA beavatkozásai a kevésbé fejlett régiók nem városi
rangú településein
b) A szociális városrehabilitáció részeként megvalósuló közösségi tervezési és
közösségfejlesztési programok központi szakmai támogatása (módszertan, képzés,
mentorhálózat)
A városi CLLD-k közösségi fejlesztésinek központi szakmai támogatása (módszertan,
képzés, mentorhálózat)

VP

(Mg, erdészeti és élelmiszer-feldolgozó vállalkozások fejlesztései)

IKOP

KÖFOP

a) Agrár-környezetgazdálkodás, ennek keretében árvízvédelemhez kapcsolódó tájgazdálkodás;
b) Természeti katasztrófák és katasztrófaesemények által károsított mezôgazdasági
termelési potenciál helyreállítása; megelôzô intézkedések;
c) Többfunkciós, tudásátadást szolgáló közösségi szolgáltató terek kisléptékû infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztései vidéki térségekben;
d) Kulturális/épített és természeti örökség hasznosítása vidéki térségekben; ?)
e) Vidéki infrastruktúra és alapszolgáltatások fejlesztése tanyás, aprófalvas és társ.gazd. szempontból hátrányos helyzetû térségekben (vidéki térségek).
a) Mezôgazdasági épületek, létesítmények energiahatékonysági és megújuló energiaforrások bevonását megvalósító fejlesztései, (mg. vállalkozások (állattenyésztés,
kertészet, zöldség- és dísznövénytermesztés területén)); erdészeti, élelmiszer-feldolgozó vállalkozások input/energiahatékonysági beruházásai;
b) az erdei termékek és melléktermékek gazdasági
hasznosításához szükséges elsôdleges feldolgozást szolgáló gépek és berendezések
biztosítása (beleértve a lokális megújuló energia rendszer kiszolgálását, faipari
felhasználás elôkészítését szolgáló gépeket, technológiát is).

a) Mezôgazdasági és erdészeti utak fejlesztése, korszerûsítése: útkarbantartáshoz
a) TEN-Tvasúthálózat korszerûsítése, motorvonat beszerzés;
szükséges gépek és eszközök beszerzése a vidéki térségekben;
b) TEN-T közutak fejlesztése;
b) A falu- és tanyagondnoki szolgálat valamint az iskolabusz szolgáltatás fejlesztésé- c) A TEN-T-n kívüli közúthálózatból – a MJV-ok elérhetôségét javító fôúthálózat
hez kapcsolódó jármûbeszerzés vidéki térségekben.
fejlesztése
d) városi és elôvárosi kötöttpályás közlekedési hálózatok korszerûsítése (vasút,
villamos, HÉV, metró, trolibusz, tram-train), kötöttpályás közösségi közlekedési
jármûbeszerzés;
e) kötöttpályás fejlesztésekhez kapcsolódó kerékpár-hálózati fejlesztések;
f) olyan személyszállítási intermodális csomópontok fejlesztése, ahol a projekt
kötöttpályás létesítményhez kapcsolódik

A rugalmas foglalkoztatás, családbarát munkahelyi környezet kialakítása keretében
a munkahelyi családi napközik szolgáltatások létrehozásához és mûködtetéséhez
szükséges humán-kapacitások ESZA fejlesztései .
Egészségturizmus; egészségügyi magánszolgáltatók és egészségipari vállalkozások
általános jellegû támogatása;

a) Kizárólag energetikai szempontú fejlesztések;
b) egészséges ivóvíz ellátására irányuló fejlesztések

Kizárólag energetikai szempontú fejlesztések

A közösségi fenntartású humán közszolgáltatások szervezési és humán erôforrás
feltételeinek fejlesztése, optimalizálása.

a szegénység enyhítését célzó innovatív, komplex, felzárkózást és befogadást célzó
programok megvalósítása;
a helyi szociális munka kapacitásainak erôsítése, helyi szükségletekre szabott
közösségi megoldások kialakítása;
az alapellátást, szakellátást kiegészítô fejlesztések (vidékfejlesztési CLLD keretében)
vidéki térségekben

A közösségi fenntartású humán közszolgáltatások szervezési és humán erôforrás
feltételeinek fejlesztése, optimalizálása.

Kizárólag energetikai szempontú fejlesztések

Vidéki térségekben, vidékfejlesztési témakörökben (vidékfejlesztési CLLD) : EMVA
vidékfejlesztési beavatkozásai elsôsorban az alábbi területeken: 1) a kedvezôtlen
társadalmi, demográfiai, térségi folyamatok hatásainak enyhítése; 2) helyi gazdaság
megerôsítése – p l. gazdasági diverzifikáció, vidéki alaposzolgáltatások

a) A munkaerô-piacról kiszorult halmozottan hátrányos helyzetû személyek alkalmassá tétele a munkaerô-piacra visszavezetô képzéseken való részvételre;
b) aktív befogadás kapcsán azon hátrányos helyzetû személyek támogatása, akik
a társadalomból kirekesztettek és/vagy rászorulók, és/vagy nagyon alacsony
munkaintenzitású háztartásban élnek a szociális hátrányok kompenzálása, leküzdése
érdekében

A rövid távon a munkaerô-piacra integrálható munkanélküliek/inaktívak, valamint a
munkahelyük elvesztésével fenyegetett célcsoportokat az elsôdleges munkaerô-piacra közvetlenül visszavezetô beavatkozások

a) Esélyteremtô és kompetencia-fejlesztést célzó programok a köznevelésben (korai
iskolaelhagyás arányának csökkentését megelôzô programok) (ESZA)
b) A felsôoktatás képzési és kutatási rendszerének komplex fejlesztése (ESZA)
c) Munkaerôpiaci kompetenciák fejlesztése (ESZA)
d) Szakképzés, felnôttképzés (ESZA)

a) Alap-, közép- és felsôfokú kompetenciafejlesztés és ismeretterjesztés;
b) felzárkóztató képzés, oktatás (általános iskolai végzettség és érettségi megszerzése);
c) a nem formális és informális tanulás támogatása;
d)a 9. tematikus cél alá tartozó társadalmi felzárkózási célú foglalkoztathatóság
javítása képzéssel és támogatással;

a) Szakképzési és felnôttképzési beavatkozások; munkaerô-piaci és a szakképzettség
megszerzését segítô képzések, amelyekkel javul a munkaerô-piaci elhelyezkedés
esélye;
b) munkaerô-piaci kulcskompetenciák fejlesztése; munkavállalók képzésének támogatása (vállalati képzések);
c) a szakképzés és a felnôttképzés rendszerszintû, módszertani és szakmai fejlesztései

Szociális településrehabilitációs ERFA fejlesztésekhez kapcsolódó közösségfejlesztési programok

a) Helyi közösségfejlesztési programok központi szakmai támogatása (módszertan,
képzés, mentorhálózat)
b) A célcsoport-specifikus (pl. ifjúsági) közösségfejlesztési programok és több
megyén átnyúló egyházi közösségi programok (ESZA).
c) Civil szervezeti formában nyújtott, EFOP tárgyi hatályába tartozó közszolgáltatások; megyei határon túlnyúló hatású tevékenységet végzô civil szervezetek
támogatása;

Mezôgazdasági, erdészeti szaktanácsadás, VP tárgykörbe illeszkedô képzés, tájékoztatás

Közigazgatásban dolgozók szakmai továbbképzése, közigazgatás menedzsmentjében
részt vevô szakemberek képzése

Vidékfejlesztési CLLD keretében megvalósított fejlesztésekben, vidékfejlesztési helyi
akciócsoportok keretében

a) nemzetközi piacon versenyképes, KKV-k innovációs tevékenységei iránt keresletet támasztó nagyvállalatok K+F eredményeinek hasznosítása, a házon belüli
vagy együttmûködésben végzett innováció ösztönzése, a prototípus legyártásától a
demonstrációs fázison át egészen a piacra lépésig
b) újgenerációs szélessávú hálózatokhoz történô hozzáférés fejlesztése az IKT területen mûködô vállalkozások számára
c) új termék piacra vezetése és marketing az IKT területen mûködô vállalkozások
számára
d) A pénzügyi közvetítô rendszer által jelenleg nem finanszírozott, de növekedésre,
fejlôdésre képes kkv-k forráshoz jutásának elôsegítése
e) A már finanszírozható vállalkozások forrásainak bôvítése azokban az esetekben,
amikor a fejlesztés, bôvülés üzletileg indokolt, de piaci pénzügyi közvetítôk nem elég
motiváltak a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott finanszírozás további növelésében
f) az épületenergetika-hatékonysági célú kkv-beruházások elôsegítése
g) a megújuló energiaberuházások elôsegítése a KKV-k számára
h) a kkv-k termelési folyamatainak energiahatékonysági fejlesztésének támogatása
i) az épületek hôtechnikai adottságai javításának, hôveszteség csökkentésének,
megújuló energiaforrások alkalmazásának (elsôsorban napelemek, napkollektorok
telepítése, biomassza, geotermikus energia hasznosítása, hôszivattyú), a lakóépületek fûtési, hûtési és használati melegvízrendszereinek korszerûsítése, az épületeken
belül világítási rendszerek korszerûsítése
j) távhô és hôellátó rendszerek energetikai fejlesztése,
megújuló alapra helyezése, új megújuló energiaforrás alapú távhôtermelô létesítmények kialakítása, a régi elavult, rossz hatásfokú termelô egységek korszerûsítése,
energiahatékonyság növelése, vagy kiváltása és megújuló alapra helyezése, az új
termelô egységek távhôrendszerre történô integrálása
k) A társadalmi célú vállalkozások foglalkoztatási képességének javítása
a) a védett, illetve közösségi jelentôségû fajok, élôhely-típusok természetvédelmi
helyzetének javításához szükséges zöld infrastruktúra-fejlesztések az országos
Natura 2000 hálózat Közép-Magyarországi régióban fekvô területein
b) közösségi jelentôségû élôhelyek Natura 2000 területeken történô térképezése,
élôhely-típusok és fajok állapotának felmérése a szükséges intézkedések meghatározása a Közép-Magyarországi régióban
c) a hazai természetes és természetközeli ökoszisztémák értékelése, az ökológiai
rendszerek tájkarakter alapú feltérképezése, kataszterezése, struktúrájának és
funkcióinak helyreállításával kapcsolatos prioritások és a jövôbeli beavatkozások
lehetséges célterületeinek azonosítása a Közép-Magyarországi régióban
d) inváziós fajok visszaszorítása, szukcessziós folyamatok szabályozása, leromlott
állapotú vagy erôsen átalakított élôhelyek rehabilitációja, új élôhelyek kialakítása, a
vízháztartás, illetve a vízminôség javítását célzó beavatkozások, vadfajok kártételének megelôzéséhez szükséges infrastruktúra kialakítása, a védett fajok szabad mozgását szolgáló infrastruktúra kialakítása, vonalas létesítmények természetkárosító,
tájromboló hatásának mérséklése, a közösségi jelentôségû, ill. védett fajok ex-situ
megôrzéséhez, a fajmegôrzési programok akciótervének végrehajtásához szükséges
eszközrendszer kialakítása, fejlesztése; speciális élôhely-fejlesztési beavatkozásoka
Közép-Magyarországi régióban
e) a célterület, illetve az érintett fejlesztés eredményeinek bemutathatóságát szolgáló alapinfrastruktúra kialakítása, kapcsolódó szemléletformáló akciók Közép-Magyarországon
f) tájékoztató táblák kihelyezése, információs pontok kialakítása, tematikus bemutatóhelyek hálózatának kiépítése egy-egy tájegységben, célzott szemléletformálási tevékenységhez szükséges infrastrukturális háttér kialakítása Közép-Magyarországon
g) a hazai Natura 2000 hálózat egységes szemléletben történô bemutatásához,
valamint egyes közösségi jelentôségû és védett fajok megôrzéséhez, illetve a Natura
2000 területek fenntartását biztosító tájgazdálkodási mintaterületek bemutatásához
kapcsolódó szemléletformálási akciók: szemináriumok, rendezvények, kiadványok
szervezése Közép-Magyarországon

Tanácsadási szolgáltatások, üzemvezetési és helyettesítési szolgáltatások mezôgazdasági gazdálkodók
részére

A szolgáltatási szemlélet és az
etikus mûködés megerôsítése a
közszolgálatban

KEHOP

Társadalmi/szociális gazdaság fejlesztése, beleértve önkormányzatok által létrehozott társadalmi vállalkozások foglalkoztatási célú fejlesztését
(KKV támogatások)

a) Társadalmi felzárkóztatási programok (ESZA)
b) Kompetenciafejlesztés a foglalkoztathatóság javítása és egyes humán közszolgáltatások színvonalának növelése érdekében (halmozottan hátrányos helyzetûek
munkaerô-piaci részvétele , szociális és egészségügyi ellátásban dolgozók képzése)
(ESZA)
c) Alacsony iskolai végzettségûek foglalkoztathatóságának javítása
d) Ifjúsági garancia (ESZA)
e) Gyakoronoki program, munkahelyi rugalmasság (ESZA
f) Munkahelyi képzés (ESZA)

Pénzügyi eszközök

Természetvédelmi és élôvilágvédelmi fejlesztések

Az EFOP tárgyi hatálya alá tartozó intézményi fejlesztések esetében az energetikai
célú fejlesztések.

LEHATÁROLÁSI TÁBLA
GINOP
Többségi és teljesen magántulajdonú üzleti infrastruktúra fejlesztés

a) a Duna Régió Stratégia 6. PA tevékenységének támogatása
b) inváziós fajok visszaszorítása, szukcessziós folyamatok szabályozása, leromlott
állapotú vagy erôsen átalakított élôhelyek rehabilitációja, rekonstrukciója, új élôhelyek kialakítása, a vízháztartás, illetve a vízminôség javítását célzó beavatkozások,
vízfolyások medermorfológiai és vízfolyás-dinamikai viszonyainak helyreállítása,
vadfajok kártételének megelôzéséhez szükséges infrastruktúra kialakítása
c) a védett és közösségi jelentôségû fajok szabad mozgását szolgáló infrastruktúra
kialakítása, fejlesztése, vonalas létesítmények természetkárosító, tájromboló, és a
fajok vándorlását akadályozó hatásának mérséklése
d) a közösségi jelentôségû, ill. védett fajok ex-situ megôrzéséhez, a fajmegôrzési
programok akciótervének végrehajtásához szükséges eszközrendszer kialakítása,
fejlesztése; egyes fajok in-situ megôrzését szolgáló speciális élôhely-fejlesztési
beavatkozások
e) védett földtudományi értékek és területek, kunhalmok, földvárak és fülkés sziklák,
valamint ezek természeti környezetének rekonstrukciója, ahol releváns, a kulturális
örökségvédelmi szempontok érvényesítésével
f) a célterület, illetve az érintett fejlesztés eredményeinek bemutathatóságát szolgáló alapinfrastruktúra kialakítása, szemléletformáló akciók támogatása
g) a természetvédelmi rendeltetésû területek mezôgazdasági módszerekkel fenntartott élôhelyeinek természetvédelmi kezelése során alkalmazott gépek és eszközök
beszerzése, a kezeléshez szükséges állatállomány tartásához szükséges infrastruktúra kialakítása, fejlesztése,
természetvédelmi rendeltetésû erdôk és erdô mûvelési ágú területek célzott kezeléséhez speciális eszközök és gépek beszerzése
h) közösségi jelentôségû fajok és élôhely-típusok, valamint az azokat veszélyeztetô
tényezôk monitorozásához szükséges eszközök beszerzése,
monitoring protokollok kidolgozása, adatvásárlás
i) a terepi mobilitást segítô eszközök beszerzése; a folyamatos területi jelenlét és
a helyi közösségekkel való kapcsolattartás biztosításához szükséges ôrszolgálati
irodahálózat hiányzó elemeinek pótlása, a meglévô irodák fejlesztése; a terepi
munkavégzéshez szükséges speciális eszközök beszerzése
j) a közösségi jelentôségû élôhelyek Natura 2000 területeken történô térképezése, a
közösségi jelentôségû élôhely-típusok és fajok állapotának
meghatározása, a meglévô fajmegôrzési tervek felülvizsgálata, a természetvédelmi
helyzet komplex meghatározása és a szükséges intézkedések listájának összeállítása
k) a hazai természetes és természetközeli ökoszisztémák értékelése, az ökológiai
rendszerek tájkarakter alapú feltérképezése, kataszterezése, struktúrájának és funkcióinak helyreállításával kapcsolatos prioritások, valamint a jövôbeli beavatkozások
azonosítása
l) a hazai Natura 2000 hálózat egységes szemléletben történô bemutatásához,
valamint egyes közösségi jelentôségû és védett fajok megôrzéséhez, illetve a Natura
2000 területek fenntartását biztosító tájgazdálkodási mintaterületek bemutatásához
kapcsolódó szemléletformálási akciók

a) egyedi szaktanácsadás mezôgazdasági termelôk, fiatal mezôgazdasági termelôk,
erdôgazdálkodók, mikro- és kisvállalkozó élelmiszer-gazdálkodók számára
b) csoportos szaktanácsadás mezôgazdasági termelôk, fiatal mezôgazdasági termelôk, erdôgazdálkodók, mikro- és kisvállalkozó élelmiszer-gazdálkodók számára
c) szaktanácsadók továbbképzése
d) tanfolyami képzés, szakmai tájékoztató és felkészítés, bemutató üzemi programok,
online, telefonos és irodában nyújtott személyes tájékoztatás, valamint szakmai
tanulmányutak, csereprogramok és gyakornoki programok támogatása
e) demonstrációs és tájékoztatási tevékenységekhez nyújtott támogatás
f) rövid idôtartamra szóló mezôgazdasági üzemvezetési és erdôgazdálkodási csereprogramok, valamint mezôgazdasági üzemlátogatások és erdészeti tanulmányutak
támogatása
a) A korábban kialakított általános továbbképzési rendszer alapelemeire támaszkodó
speciális munkaköri ismeretek fejlesztésének támogatása Közép-Magyarországon
b) e-learning, távoktatás, e-vizsgáztatási, on-line konzultációs platform kidolgozása
és szélesebb körû bevezetése, on-line konzulensi hálózat létrehozása Közép-Magyarországon
c) a közszolgálatban speciális tudással és jelentôs tapasztalattal rendelkezô szakemberek tacit tudásának dokumentálása, fejlesztése és disszeminációja Közép-Magyarországon
d) a munkaköri kataszter kiépítése, a kapcsolódó módszertan kidolgozásával és az
informatikai rendszer fejlesztésével Közép-Magyarországon
e) ogszabályi garanciák átültetése a megkezdett integritás tanácsadói és egyéb
antikorrupciós témájú képzés folytatásával, illetve a már alkalmazásban lévô tanácsadók és egyéb közigazgatási szakemberek számára továbbképzések finanszírozása
Közép-Magyarországon
f) a Közbeszerzési Hatóság által kezelt közbeszerzési adatbázis fejlesztése és minôségi karbantartása
g) Modern kockázatelemzô, adatbányászati informatikai megoldások bevezetése
Közép-Magyarországon
h) a már létezô állami adatbázisok migrációja, az adatok kezelését, elemzését biztosító felületek kifejlesztése, a jelenlegi ágazati rendszerekkel való összekapcsolása
Közép-Magyarországon
i) Kutatási programok támogatása a feladatellátás területi és terjedelmi kérdéseirôl, állampolgári és ügyféligényekrôl, tervezési, finanszírozási, valamint követési
és ellenôrzési módszerekrôl, mechanizmusokról, közszolgáltatás-szervezés és
-menedzsmentrôl, a civil társadalom és a közszolgáltatások kapcsolattáról, valamint
általános és speciális szabályozási gyakorlatokról a nagy ellátórendszerek területén
Közép-Magyarországon

a) A korábban kialakított általános továbbképzési rendszer alapelemeire támaszkodó
speciális munkaköri ismeretek fejlesztésének támogatása
b) e-learning, távoktatás, e-vizsgáztatási, on-line konzultációs platform kidolgozása
és szélesebb körû bevezetése, on-line konzulensi hálózat létrehozása
c) a közszolgálatban speciális tudással és jelentôs tapasztalattal rendelkezô szakemberek tacit tudásának dokumentálása, fejlesztése és disszeminációja
d) a munkaköri kataszter kiépítése, a kapcsolódó módszertan kidolgozásával és az
informatikai rendszer fejlesztésével
e) ogszabályi garanciák átültetése a megkezdett integritás tanácsadói és egyéb antikorrupciós témájú képzés folytatásával, illetve a már alkalmazásban lévô tanácsadók
és egyéb közigazgatási szakemberek számára továbbképzések finanszírozása
f) a Közbeszerzési Hatóság által kezelt közbeszerzési adatbázis fejlesztése és minôségi karbantartása
g) Modern kockázatelemzô, adatbányászati informatikai megoldások bevezetése
h) a már létezô állami adatbázisok migrációja, az adatok kezelését, elemzését biztosító felületek kifejlesztése, a jelenlegi ágazati rendszerekkel való összekapcsolása
i) Kutatási programok támogatása a feladatellátás területi és terjedelmi kérdéseirôl,
állampolgári és ügyféligényekrôl, tervezési, finanszírozási, valamint követési és ellenôrzési módszerekrôl, mechanizmusokról, közszolgáltatás-szervezés és -menedzsmentrôl, a civil társadalom és a közszolgáltatások kapcsolattáról, valamint általános
és speciális szabályozási gyakorlatokról a nagy ellátórendszerek területén

