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Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű
kiteljesedéséhez a forrásainkat?



Feladat megosztás
- a helyi szereplők
(egyház, civil
szervezetek, helyi
vállalkozók)
összefogásának
ösztönzése

- a MÁRIA ÚT helyi
szintű promóciója

- helyi infrastruktúra
kiépítésében és
fenntartásában való
aktív közreműködés
(zarándokszállás,
útvonalak, jelzések,
kerékpárút, stb.)

- helyi humánerőforrás
biztosítása

- zarándokok
fogadásának a
megszervezése
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- stratégiai célok
országos szintű
definiálása
- koordinációs
tevékenység minden
területen (marketing,
hálózatosodás,
infrastruktúra
fejlesztés,
nemzetköziesedés,
minőség politika, stb.)
- országos lobbi
biztosítása
- lelkiség fenntartása
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Hogy kezdje egy település?
• A legfontosabb: a naprakész és reális vagyon és

erőforrás leltár megléte.
• A hazai és nemzetközi stratégiákkal harmonizált

Fejlesztési Stratégia megléte
• Településfejlesztési koncepció
• Településrendezési terv aktualizált, módosított
• Integrált településfejlesztési Stratégia
• Fenntartható Energia Akcióterv (SEAP)
• Stratégiai és integrált megközelítésen alapuló

tervezés és előkészítés



Tervezési segédletek, módszertan

• ITSmódszertan: 314/2012. Korm. Rendelet, ill. pl.:
https://prezi.com/dea_bzg-oiqt/its-tervezes-
folyamata/

• NÉeR, Nemzeti Középület Kataszter (kialakítása
folyamatban):
http://www.emi.hu/emi/web.nsf/Pub/neer.html

• SEAPmódszertan:
http://www.eumayors.eu/IMG/pdf/seap_guidelin
es_en.pdf



Általános célkitűzések – Operatív Programok

• Nemzeti elköteleződés: források 60%-át
gazdaságfejlesztésre szükséges fordítani → A
területi operatív programok ezen
gazdaságélénkítő csomag részét képezik.

• Munkavállaló lakosság helyben boldogulásának
biztosítása

• Leszakadó térségek fejlesztése, társadalmi-
gazdasági potenciáljuk kibontakoztatása

• Népesség megtartása
• Társadalmi együttműködés segítése
• Fenntarthatóság előmozdítása



Kapcsolódó jogszabályok
• 2/2005. Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti

vizsgálatáról
• 314/2012. Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

• A 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználására irányuló
programozási dokumentumok tervezésével kapcsolatos aktuális feladatokról
szóló 1322/2013.(VI.12.) Korm. határozat.

• A 2014–2020 közötti programozási időszakban a Terület-és Településfejlesztési
Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív
programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok
önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról szóló
1702/2014. (XII. 3.) Korm. határozat.

• A 2014–2020 közötti időszakban hatályos regionális támogatási térkép
koncepciójáról szóló 1805/2013. (XI. 12.) Korm. határozat.

• 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az
egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről



EU támogatások -forrástérkép



Stratégiai és integrált megközelítésen
alapuló tervezés és előkészítés

• Gondoljuk át a megoldandó problémákat,
hiányokat, szükségleteket

• Kik lehetnek a szereplők, partnerek, érintettek
ezek megoldásában? (stakeholder elemzés)

• Mi a válaszunk a probléma kezelésére?
• A problémákat konvertáljuk célokká és

illesszük be a forrástérképünkbe (mit honnan
tudok finanszírozni)





Vidékfejlesztési Program
• Erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott

közjóléti funkcióinak fejlesztése (8.5.2.) /57.o./
• Alapvető szolgáltatások fejlesztése a vidéki

térségekben (7.4.1.) /70.o./
• Nem mezőgazdasági tevékenység elindítása

(6.2.1.) /66.o./
• Nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése

(6.4.1.) /67.o./
• Kis gazdasági szereplők együttműködése (16.3.1.)

/68.o./



Vidékfejlesztési Program
• Kisméretű infrastruktúrák fejlesztése a vidéki

térségekben (7.2.1.) /70.o./
• Térségek közötti és nemzetközi együttműködések

(19.3.1.) /72.o./
• LEADER

– helyi fejlesztési stratégián alapuló forrásfelhasználás
– most zajlik a tervezés, december közepéig kell

benyújtani a tervezést támogató pályázatokat
– 2016. április 30-ig fogadja el az irányító hatóság
– minden olyan projekt támogatható, amely illeszkedik a

stratégiához, de más OP-ből nem kaphat finanszírozást
– Lobbi a MÁRIA ÚT HFS-be kerülésére



Terület- és településfejlesztési
Operatív Program

• Társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés
– A térség kulturális adottságaira építő új vonzerők

létrehozása, meglévők fejlesztése
– Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések

(kerékpáros turizmus fejlesztése)



Terület- és településfejlesztési
Operatív Program

• Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást
ösztönző közlekedésfejlesztés
– 4-5 számjegyű utak fejlesztése, felújítása
– Országhatárhoz vezető alsóbbrendű utak

fejlesztése, felújítása, építése



Terület- és településfejlesztési
Operatív Program

• Fenntartható települési közlekedésfejlesztés
– Kerékpárosbarát fejlesztések
– Forgalomcsillapított zónák kialakítása



Hagyományos vagy start minta
programos közfoglalkoztatás

• Közfoglalkoztatottak bevonása a zarándok
útvonalak karbantartásába, jelzésfestésbe

• Közfoglalkoztatottak bevonása
nagyrendezvények lebonyolításába

• 20 % dologi kiadás ésszerű felhasználása



Kulturális közfoglalkoztatási program

• Nemzeti Művelődési Intézet



Köszönöm a figyelmüket!


