Pest megye fejlesztési
lehetőségei, különös tekintettel
a Szobi járás területére
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Szobi kistérség – 2007-2013 uniós költségvetési időszak jellemzője

•

42 db nyertes uniós pályázat 2007-2013 között

•

5,9 Mrd forintnyi beruházás a teljes kistérségben

•

A vállalkozások fejlesztéseinek több mint felét egyetlen cég a MONO-Ipolyfabric Fafeldolgozó
Ipari Korlátolt Felelősségű Társaság valósította meg

•

A fejlesztések több mint 20%-a egyetlen projekt keretében valósult meg, (Térségi elérhetőség
javítása a 1201. j. úton – 1,35 Mrd Forint)
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Pest megye területfejlesztési tervezési tevékenysége 2012-2014
2015.
május
2014.
október

Integrált Területi
Program 2.0

ITP-hez kapcsolódó ágazati
Javaslatok bemutatása
2014.
október

Integrált Területi
Program

2014.
június
Ágazati OP-k felé
való betervezés

2013.
november
2012.
november

Területfejlesztési
koncepció helyzetfeltárás

2014.
június

Területfejlesztési
program

Területfejlesztési
koncepció –
javaslattevő fázis

Kiválasztási
kritériumrendszer és
indikátorvállalás

a VEKOP-hoz illeszkedő 12
projektcsomag,
370 projekt

stratégia és operatív
programok meghatározása
2020-ig, teljes tervezéssel
hosszú távú jövőkép és
célrendszer meghatározása
partnerségen alapulva
Pest megye társadalmigazdasági helyzetértékelése

Területfejlesztési Koncepció – Célrendszer

Koncepció – Kevésbé fejlett térségek
Szobi-, Aszódi-, Tápió-menti-,Ceglédi-,
Dabas-dél-, Ráckeve dél térségek
Közös jellemzők:
-rossz megközelíthetőség, előregedő,
képzetlen társadalmi összetétel,
alacsony szolgáltatás színvonal,
alacsony vállalkozás-sűrűség, az
agrárgazdaság, élelmiszer-ipar
térvesztése
Ugyanakkor:
- kiváló ökológiai és táji adottságok, Jó
lehetőségek a turizmus, az agrár-és
élelmiszergazdaság terén a megújuló
energiahasznosítás, az egészség és az
alkonygazdaságban, stb.
Felzárkóztatásuk csak komplex
megközelítéssel, a helyi adottságokra
építve, az együttműködések
javításával lehetséges.
Forrás: Pest megyei területfejlesztési koncepció 2013 (munkaanyag)

Területfejlesztési Program – Prioritásstruktúra
1. Pest megye több lábon álló gazdaságának dinamizálása
2. Pest megye fejlődésben lemaradó térségeinek komplex fejlesztése
3. Közlekedésfejlesztés Pest megye nemzetközi, regionális és térségi kapcsolatainak
javítása érdekében
4. Települési infrastruktúra fejlesztés az élhetőbb, fenntarthatóbb lakókörnyezetért
5. Fenntartható, hatékonyan működő, a klímaváltozáshoz alkalmazkodó épített és
természeti környezet kialakítása
6. Társadalmi innováció-, megújulás-, a társadalmi befogadás előmozdítása és a
szegénység elleni küzdelem
7. Testben és lélekben egészséges Pest megye

Területfejlesztési Programban rögzített fejlesztési szükségletek
Projektcsomag neve: Ipoly mente (Szobi) térség fejlesztése [GD3.a]
•

Térségi szintű, foglalkoztatás-bővítési célú turizmusfejlesztés

•

Alternatív helyi, térségi és hálózati gazdaságfejlesztés

•

Határ mentiségből adódó hátrányok felszámolása

•

Települések energia önellátó képességének fokozása

•

Alkonygazdaság (Silver economy) megtelepedésének elősegítése

•

Helyi kultúra-, és közösségek fejlesztése

A Szobi-térség komplex fejlesztése szükséges, melyre véleményünk szerint a hat program
egy időben történő alkalmazásával lehetünk jelentősebb hatással!

2014-2020 között Pest megyében forrást biztosító operatív programok

ETE

VEKOP
TKR

Vállalkozások növekedési potenciáljának erősödése Pest megyében
Fenntartható multimodális mobilitás elősegítése
Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése
A leromlott településrészeken élő hátrányos helyzetű lakosság
életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja

•
•
•
•

Vállalkozások fejlesztéseinek támogatása (mentor, termelési
eszközök, külpiacra jutás, együttműködések)
K+I tevékenység támogatása
Kulturális és természeti örökség helyszíneinek hasznosítása,
élőhely fejlesztések
Társadalmi felzárkózási programok
Foglalkoztathatóság javítását elősegítő programok

•

VEKOP
ágazati

•
•
•
•

IKOP

•
•

KEHOP

•
•
•

VP

•
•
•
•
•
•

Közép-Magyarország Régió városi-elővárosi közösségi közlekedési
teljesítményének megőrzése (M2 autópálya)
NEM pályázható térségi szereplőknek

Vizek (árvíz) okozta kártételekkel szembeni ellenálló-képesség javítása
Épületek energiahatékonysági korszerűsítése megújuló energiaforrások
alkalmazásának kombinálásával
Szemléletformálási programok

Kutatás, fejlesztés, inováció
Mezőgazdaság (Technológiai fejlesztés)
Élelmiszeripar fejlődésének elősegítése (Magasabb minőségű
élelmiszerek előállítása)
Környezetvédelmi fejlesztések (Natura2000 terület kompenzációja)
Erdészet (Erdősítés támogatása)
Vidékfejlesztés ( Falvak megújítása, LEADER fejlesztések támogatása)

A Versenyképes Közép-Magyarország OP prioritásai
Az energiahatékonyság, az intelligens
energiahasználat és a megújuló energiák
felhasználásának támogatása
32 609 528 400 Ft

Települési környezet- és közszolgáltatás- Társadalmi együttműködést szolgáló és a
fejlesztés
humán erőforrás fejlesztését támogató
programok
26 137 752 600 Ft

Foglalkoztathatóságot szolgáló
programok

36 745 600 800 Ft

36 660 011 400 Ft

Közösségi közlekedés energiahatékonysági
célú fejlesztései

Bölcsődék és családi napközik, valamint
óvodák infrastrukturális fejlesztései

Kiemelt társadalmi felzárkózási
programok

Az álláskeresők – különösen az alacsony
iskolai végzettségűek –
foglalkoztathatóságának javítása aktív
eszközök segítségével

Az energiahatékonyság és a megújuló
energiaforrások alkalmazásának növelése a
vállalkozói szektorban.

A társadalmilag és fizikailag leromlott,
vagy leromlással veszélyeztetett
településrészeken élő lakosság
életminőségének javítása

Szociális intézményi háló tartalom- és
kompetenciafejlesztése

Munkaerő piaci szolgáltatások és
kompetenciák fejlesztése

Lakóépületek energetikai korszerűsítése,
valamint távhő- és hőellátó rendszerek
energiahatékony fejlesztése és a megújuló
energiaforrások alkalmazásának növelése a

Minőségi közszolgáltatásokhoz való
hozzáférés javítása egészségügyi,
szociális és társadalmi felzárkózási
területen

Kompetenciafejlesztés a
foglalkoztathatóság javítása és egyes
humán közszolgáltatások színvonalának
növelése érdekében

Nem állami szervezetek komplex
foglalkoztatási programjai, valamint az
Ifjúsági garanciához kapcsolódó
foglalkoztatási támogatások

Esélyteremtő és kompetenciafejlesztést célzó programok a
köznevelésben, valamint a felsőoktatás
képzési és kutatási rendszerének
komplex fejlesztése

Munkahelyi képzések támogatása, a
szakképzés és felnőttképzés fejlesztése

A felsőoktatás képzési és kutatási
rendszerének komplex fejlesztése

Gyakornoki program és vállalkozóvá
válás támogatása a fiatalok körében
Munkahelyi rugalmasság, a munka
minőségének és a jogszerű
foglalkoztatás ösztönzése

A Versenyképes Közép-Magyarország OP prioritásai

Vállalkozások versenyképességének
javítása és a tudásgazdaság fejlesztése

Kutatás, fejlesztés és technológiai
innováció

Infokommunikációs fejlesztések

A Közép-Magyarországi Régió turisztikai
és természetvédelmi fejlesztései

22 917 300 600 Ft

56 767 593 600 Ft

6 099 627 000 Ft

10 166 045 400 Ft

Országosan egységesen elérhető
vállalkozói mentorhálózat
mentorszervezeteinek és
koordinációjának kialakítása a KMR-ben

Vállalati K+I tevékenység támogatása

Az IKT szektor nemzetközi
versenyképességének növelése

Kulturális és természeti örökségi
helyszínek turisztikai hasznosítása

Kis- és középvállalkozások
kapacitásbővítő fejlesztéseinek
támogatása Pest megyében

A vállalkozások, a közfinanszírozású, illetve
a nonprofit kutatóhelyek közötti
kapcsolatok javítása

Nagy sávszélességű kapcsolat biztosítása
az ellátatlan állami intézményeknél

Aközösségi jelentőségű természeti
értékek hosszú távú megőrzését és
fejlesztését, valamint az EU Biológiai
Sokféleség Stratégia 2020

Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének
támogatása Pest megyében

A K+I kapacitások megerősítésével növekvő
H2020 részvétel a közfinanszírozású és
nonprofit kutatóhelyek, valamint a
vállalkozások körében

A természetvédelmi helyzet javítását és
a leromlott ökoszisztémák
helyreállítását célzó élőhely-fejlesztés

Kutatóintézeti kiválóság és nemzetközi
együttműködések támogatása

A hazai Natura 2000 területek hálózat
egységes szemléletben, a helyi
közösségek bevonásával történő
bemutatását szolgáló mintaprojektek

Kis- és középvállalkozások külpiacra
jutásának támogatása

Vállalkozások együttműködésének
támogatása

VEKOP TKR alá eső fejlesztési lehetőségek
•

Pest megye a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján Integrált Területi Programot készít,

•

Az ITP-n keresztül a megyének a VEKOP kilenc prioritástengelye közül három prioritástengelyen
belül (1, 5, 6. prioritástengelyek) összesen négy intézkedés forráskeret felhasználásának
tervezésére van lehetősége:

•

Az Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság határozatban dönt az egyes ITP-kről.
Forráskeret
(Mrd Ft)
1.

Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása Pest
megyében

5,7

2.

Fenntartható közlekedésfejlesztés

1,8

3.

4.

Bölcsődék és családi napközik, valamint óvodák
infrastrukturális fejlesztései
A leromlott településrészeken élő hátrányos helyzetű
lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és
fizikai rehabilitációja.

ÖSSZESEN

5,1

1,9

14,5

VEKOP TKR alá eső fejlesztési lehetőségek

Támogatható területek
Az üzleti infrastruktúra
fejlesztésének támogatása Pest
megyében
Fenntartható
közlekedésfejlesztés

Bölcsődék és családi napközik,
valamint óvodák
infrastrukturális fejlesztései

A leromlott településrészeken
élő hátrányos helyzetű lakosság
életkörülményeinek javítása,
társadalmi és fizikai
rehabilitációja.

Pályázati
felhívások
Nyertes pályázatok
várható száma megjelenésének
várható ideje

Ipari park, iparterület fejlesztése

5-8

Közlekedésbiztonsági fejlesztést
megvalósító települések száma

3-10

Kerékpáros barát település
0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító
férőhelyek fejlesztése
3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító
férőhelyek fejlesztése

1

2015.
október

20
20

0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító
férőhelyek létrehozása

18-30

3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító
férőhelyek létrehozása

3

Szociális rehabilitáció

2015.
december

3-4

2015.
október

2015.
december

Regionális Támogatási Térkép (RAG) változása

Nagyvállalat
támint.

Középvállalat
támint.

Kisvállalat
támint.
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35%-os régióval
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50%-os régióval
határos

35 %

45 %

55 %

Pest megye

Javasolt térségi fejlesztési irányok
Helyi gazdaság létrehozása/erősítése!!
• Feldolgozóipari kapacitások megteremtése (VEKOP, VP, ETE-HUSK)
Ráépülő beszállítói hálózat megszervezése (REL, vagy egyéb)
Mennyiség, minőség, piac,
• Turizmushoz köthető fejlesztések
• Fejlesztések differenciálása és központi koordinációja

Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.

1052 Budapest, Városház utca 7.

