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MEGHÍVÓ 
 
 
 

Sok szeretettel meghívjuk a Börzsöny-Duna-Ipoly 
Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében megrendezésre 

kerülő fórumra. 
 
 
 

A fórum témája: Térségi fejlesztési fórum – felkészülés a 
2014-2020-as időszakra 

A fórum időpontja: 2014. január 20. 10:00 

A fórum helyszíne: Ipolydamásd, Fő út 16. 
 
 
 

2014. január 13.  
 
 

Az egyesület elnöksége és munkaszervezete 
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Emlékeztető 

 

A fórum témája: Térségi fejlesztési fórum – felkészülés a 2014-2020-as időszakra 

A fórum időpontja: 2014. január 20. 10:00 

A fórum helyszíne: Ipolydamásd, Fő út 16. 
 
A Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület már 2014 év elején megkezdte a 2014-

2020-as időszakra való felkészülést. Ennek érdekében 2014. január 20-án tartottuk az első 

fórumot a témában, amelyen a várható fejlesztési irányok kerültek megvitatásra. A fórumon 

elsősorban a gazdasági fejlesztési lehetőségek érdekelték a résztvevőket. 

A Közép-Magyarországi régió a fejlett kategóriába tartozik, emiatt nem jogosult megfelelő 

mértékű kohéziós támogatásra. Budapest része a Közép-Magyarországi régiónak. A főváros 

hatással van az egész térségre, valamint az agglomerációs települések is jelentős fejlettséggel 

bírnak. Az egy főre jutó 2013-as GDP alapján, Pest megyét megelőzi több olyan megye is, 

amely része a konvergencia programnak, ilyen Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, 

Fehér vagy Vas megye annak ellenére, hogy a Közép-Magyarországi régió az egy főre jutó 

GDP tekintetében első helyen van az országban.  

A legtöbb vállalkozás (70-80%) különböző tercier szektor területén működik, ezt követi az 

ipar-, és az építőipar. A vállalkozások alig 1%-át teszi ki a működő mezőgazdasági és 

működő társas vállalkozások a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat nemzetgazdasági 

ágakban. Pedig a helyiek megkérdezése is arra enged következtetni, hogy sokan a 

mezőgazdaság fellendítésében látják a fejlesztési lehetőségeket. Négy település található, ahol  

a földművelés aránya meghaladja az öt százalékot: Vámosmikola, Bernecebaráti, 

Nagybörzsöny és Perőcsény. 

Különös figyelmet fordítottunk a HFS készítése során a 2014 – 2020-as Operatív Programok 

beavatkozási területeinek átvizsgálására. Tervezett intézkedéseink több területen is 

hozzájárulnak más OP-k céljainak a megvalósításához, amelyek közvetve vagy közvetlenül is 

befolyásolhatják a helyi szereplők forráshoz jutását. 

A következő OP-kat vizsgálatuk meg: 

• Vidékfejlesztési Program (VP) 

• Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program (VEKOP) 
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• Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 

• Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 

• Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) 

• Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) 

• Közigazgatás- és közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) 

• Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) 

• INTERREG V-A PROGRAM (szlovák – magyar) 
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