
                              Börzsöny‐Duna‐Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 
2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06‐27‐370‐890 / 

  borzsony.duna@gmail.com/www.borzsonyleader.hu 

                                                   
 

 

MEGHÍVÓ 
 
 
 

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

kerülő fórumra. 
 
 
 

A fórum témája: Tájékoztatás a 2014-2020-as időszak fő 
fejlesztési irányairól 

A fórum időpontja: 2014. június 11. 16:00 

A fórum helyszíne: Letkés, Dózsa György út 22.  
 
 
 

2014. június 4.  
 
 

Az egyesület elnöksége és munkaszervezete 
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Emlékeztető 

 

A fórum témája: Tájékoztatás a 2014-2020-as időszak fő fejlesztési 
irányairól 

A fórum időpontja: 2014. június 11. 16:00 

A fórum helyszíne: Letkés, Dózsa György út 22.  
 
Különös figyelmet fordítottunk felkészülés 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) 

 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) 

 

Legjelentősebb tényező a térség szempontjából a Vidékfejlesztési Program, amelyhez 

valamennyi téma tekintetében találtunk kapcsolódási pontokat, és a Helyi Fejlesztési 

Stratégiában kifejtésre kerülnek. 

A Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program esetében elsősorban a 

vállalkozások fejlesztése és külpiacra jutásának támogatása valósítható meg. A 

helyzetelemzésünkből kiderül, hogy a járás gazdasági szereplőinek többsége a szolgáltató 

szektorban tevékenykedik, akik a VEKOP-ban csak nagyon szűk tevékenységi területen 

tudnak fejlesztési forráshoz jutni. A turisztikai attrakciók fejlesztése legfőképp országos 
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jelentőségűek létrehozását, fejlesztését szolgálja. Kisebb léptékű fejlesztések a LEADER-ből 

érhetőek el, amelyek katalizátor szerepet tölthetnek be a későbbi nagyobb mértékű 

fejlesztések elérésére. Térségen belüli együttműködések lehetősége mikrovállalkozások 

számára a VEKOP-ban nem elérhető. Új TDM vagy TDM szerű fejlesztésekre a VEKOP-ban 

nincs lehetőség. A kezdeti szakasz fejlesztését nemcsak a LEADER vállalkozásfejlesztési 

lehetőség biztosításával önállóan vagy térségen belüli együttműködéssel, hanem a kezdeti 

marketingfejlesztés, marketing célú fejlesztési képzések is csak a LEADER-ben érhetőek el. 

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program esetében bízunk abban a lehetőségben, 

hogy az 1.7-es intézkedés keretében, mint kedvezményezett járás besorolásban lévő teljes 

területünk miatt mégis jogosultak leszünk fejlesztési forrás felhasználására.  

A további fejlesztési programok vizsgálata, a megjelenést követően a HFS-ben kerülnek 

részletesebb bemutatásra. 
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