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I. 1. STRATÉGIA – A tervezési folyamat elvárásainak, a tervezés tárgykörének
és körülményeinek leírása
1. A megyei tervezés jogszabályi alapjai
A megyei önkormányzatok tervezési feladatait a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló
1996. évi XXI. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
valamint a 2014-2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának tervezésével és
intézményrendszerének kialakításával összefüggő aktuális feladatokról szóló 1600/2012. (XII. 17.)
Korm. határozat jelenti, valamint a 2014-2020 közötti források területi koordinációjának kereteiről
szóló 1115/2013. (III.8.) számú határozat jelöli ki. A 2014-2020-as európai uniós tervezési időszakra
való felkészülésben fontos szerepe van a megfelelő módon előkészített, megalapozott területi
terveknek. A területi tervek szolgálnak ugyanis alapul a 2014-2020-as uniós költségvetési időszakban
a Közösségi Stratégiai Keret alá tartozó alapokból finanszírozandó operatív programok tervezéséhez
annak érdekében, hogy az uniós finanszírozású ágazati és területi operatív programokban a területi
fejlesztési igények is megjelenítésre kerülhessenek.
A területfejlesztés rendszerének megújítása keretében a területfejlesztésről és a területrendezésről
szóló 1996. évi XXI. törvény (továbbiakban: Tftv.) 2011. decemberi módosításával és annak 2012.
január 1-ei hatályba lépésével a jogalkotó a területfejlesztési feladatokat területi szinten a regionális
fejlesztési tanácsok megszüntetésével a megyei önkormányzatok hatáskörébe utalta. A Tftv.-ben
foglalt közfeladatok ellátása során a megyei önkormányzat összehangolja a kormányzat, az
önkormányzat és a gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit, amelynek keretében a tervezés és
a végrehajtás során gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről.
A Tftv. 11, 12. és 13. § határozza meg a megyei önkormányzatok területfejlesztési és területrendezési
feladatait, melyek tételesen az alábbiak:
a) a területfejlesztési tervezéssel összefüggő feladatok:
aa) az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepcióval összhangban - a megyei jogú városok
önkormányzatának egyetértésével, valamint a fővárosi kerületi önkormányzatok többségének
egyetértésével - kidolgozza és határozattal elfogadja a megyei és a fővárosi területfejlesztési
koncepciót, illetve - a megyei és a fővárosi területfejlesztési koncepció és a megyei területrendezési
terv figyelembevételével - a megyei és a fővárosi területfejlesztési programot, a területfejlesztés
stratégiai tervezéséért felelős miniszter állásfoglalásának beszerzését követően,
ab) részt vesz az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepció, valamint az operatív
programnak kidolgozásában, a megyei jogú városok önkormányzata és a fővárosi kerületi
önkormányzatok kötelező bevonásával észrevételeik figyelembevétel,
ac) előzetesen véleményezi az országos, valamint a megyét vagy a fővárost érintő ágazati
fejlesztési koncepciókat és programokat a megyei jogú városok önkormányzata és fővárosi kerületi
önkormányzatok kötelező bevonásával, észrevételeik figyelembevételével,
ad) előzetesen véleményezi a térségi területfejlesztési koncepciókat és programokat,
ae) a tervezés és a végrehajtás során gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről,
af) részt vesz a határ menti megyék határon átnyúló nemzetközi fejlesztési programjainak
tervezésében, kidolgozásában;
b) a területfejlesztési tervek végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása keretében:
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ba) nyomon követi és értékeli a megyei vagy fővárosi területfejlesztési koncepció és a megyei vagy
fővárosi területfejlesztési programok végrehajtását,
bb) dönt a hatáskörébe utalt fejlesztési források felhasználásáról,
bc) monitoring bizottság vagy más döntéshozó szerv útján közreműködik a területi operatív
programok irányításában, megvalósításuk végrehajtásában,
bd) figyelemmel kíséri az operatív programok megyében vagy a fővárosban jelentkező feladatainak
megvalósítását, beleértve a megyehatáron átnyúló és más nemzetközi programok végrehajtását a
megyei jogú városok önkormányzata és a fővárosi kerületi önkormányzatok kötelező bevonásával,
észrevételeik figyelembevételével,
be) más megyei önkormányzatokkal és az államigazgatási szervekkel közösen, monitoring bizottság
vagy más döntéshozó szerv útján közreműködik a határon átnyúló nemzetközi fejlesztési programok
irányításában, részt vesz azok lebonyolításában, végrehajtásában,
bf) dönt a Kutatási és Innovációs Alapnak a miniszter által a megyei önkormányzat hatáskörébe
utalt pénzeszközeinek pályázati kiírásairól, illetve felhasználásáról,
bg) a megye gazdaságának és foglalkoztatásának fellendítése érdekében gazdaságfejlesztési,
befektetés ösztönző tevékenységet lát el, aminek elősegítése érdekében külön szervezetet hozhat
létre vagy megállapodás alapján más szervezettel működhet együtt;
c) a területfejlesztési koordinációval kapcsolatos feladatok ellátása érdekében:
ca) összehangolja illetékességi területén az államigazgatási szervek, a települési vagy kerületi
önkormányzatok, a megyei jogú város önkormányzata, a gazdasági és civil szervezetek fejlesztési
elképzeléseit,
cb) területileg összehangolja a politikai és a területi szerepéből, továbbá a nemzetközi és határon
átnyúló együttműködésből adódó feladatait, biztosítja azok összhangját,
cc) a települési önkormányzatok felkérése alapján elősegíti a helyi önkormányzatok
területfejlesztési társulásainak szerveződését,
cd) szakmai kapacitásával segíti a területfejlesztési önkormányzati társulások és a térségi fejlesztési
tanácsok tervező, döntés-előkészítő, fejlesztési célokat feltáró, pályázatokat megalapozó
tevékenységét,
ce) a térségi gazdaságfejlesztő szervezet útján koordinálja a megye területén az ipari parkok és a
szabad vállalkozási zónák tevékenységét, az önkormányzatok és a gazdasági szervezetek fejlesztési
elképzeléseit a megye gazdasági szereplőivel együttműködve,
cf) vizsgálja és értékeli a megye vagy a főváros társadalmi és gazdasági helyzetét, környezeti
állapotát, adottságait, a vizsgálatok során felhasznált információkat és a vizsgálatok eredményeit a
területi információs rendszer rendelkezésére bocsátja,
cg) kölcsönös információcserével segíti a területfejlesztési és területrendezési információs rendszer
működését, információkat biztosít a területi tervek készítéséhez, valamint fogadja a törvényben
szereplő megyei szintre delegált feladatok elvégzése érdekében a központi adatbázisok adatait,
ch) a területfejlesztési koordinációval kapcsolatos feladatok ellátása érdekében önkormányzati
rendeletet alkot a települési önkormányzatok, a megye területén székhellyel vagy telephellyel
rendelkező gazdálkodó szervezetek által a megye vagy a főváros területén uniós, központi vagy helyi
önkormányzati költségvetési forrásból megvalósítandó fejlesztéseinek koordinációjáról.
(2) Az (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti megyei, illetve fővárosi területfejlesztési koncepció
és program a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter állásfoglalásának beszerzését
követően fogadható el. Az állásfoglalást a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter az
állásfoglalást kérő irat beérkezését követő 30 napon belül adja ki. Ha e határidőn belül nem történik
meg az állásfoglalás kiadása, úgy az állásfoglalást egyetértőnek kell tekinteni.
A megyei önkormányzat területrendezési feladatkörében:
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a) a Területfejlesztésről szóló törvény 6. § d) pontjában meghatározott tervvel összhangban, az
érintett települési önkormányzatok véleményeinek kikérésével elfogadja a megye területrendezési
tervét, amely nem terjed ki a 6. § d) pontjában meghatározott kiemelt térségek területére,
b) előzetesen véleményezi az országos, valamint a területét érintő területrendezési terveket,
c) a megye területére vagy térségére - a megyei jogú városok önkormányzata kötelező
bevonásával, észrevételeik figyelembevételével - a 6. § d) pontjával meghatározott tervvel
összhangban területrendezési tervet készít,
d) a tervezés és a végrehajtás során gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről,
e) együttműködik a többi érintett megyei önkormányzattal a 6. § d) pontja alá nem tartozó kiemelt
térségek összehangolt tervezése érdekében,
f) megküldi az elfogadott területrendezési terv kihirdetésétől számított 15 napon belül a terv
elfogadásáról szóló rendeletet a rajzi munkarészek vektoros állományaival együtt a dokumentációk
gyűjtésére jogszabályban kijelölt szervnek.
A megyei önkormányzat vidékfejlesztési feladatkörében:
a) dönt a hatáskörébe utalt vidékfejlesztési források felhasználásáról,
b) összehangolja a vidékfejlesztési stratégiákat és akciókat a megyei, térségi, határ menti és
határon átnyúló fejlesztési és területfejlesztési koncepciókkal és programokkal, valamint a megyét
érintő területrendezési tervekkel,
c) egyetértési jogkört gyakorol a vidékfejlesztési stratégiák, akciók jóváhagyását megelőzően,
d) a vidékfejlesztési források felhasználásával kapcsolatban közreműködői szervezeti feladatokat
lát el a regionális fejlesztési ügynökség útján,
e) elláthatja a helyi akciócsoportok, a közösségvezérelt helyi fejlesztésben érintett szervezetek
munkaszervezeti feladatait,
f) a helyi akciócsoportok és közösségvezérelt helyi fejlesztésben érintett szervezetek
tevékenységében való részvétellel közreműködik azok tevékenységében,
g) összehangolja a helyi akciócsoportok tevékenységét a fejlesztéspolitikához és a
területfejlesztéshez kapcsolódóan,
h) külön megállapodás szerint a vidékfejlesztési akciók végrehajtása során koordinációs és
döntéshozatali feladatokat lát el,
i) nyomon követi és értékeli a vidékfejlesztési akciók lebonyolítását és monitoring bizottsági
feladatokat lát el a programok végrehajtásához kapcsolódóan,
j) ösztönzi a települési önkormányzatok összefogását vidékfejlesztési programok kidolgozására és
megvalósítására,
k) a vidékfejlesztési koordinációval kapcsolatos feladatok ellátásáról önkormányzati rendeletet
alkot.
A megyei önkormányzat koordinációs feladatkörében együttműködik a települési
önkormányzatokkal, a megye fejlesztésében közvetlenül és közvetve közreműködő területi
államigazgatási szervekkel, az érdekelt civil és szakmai szervezetekkel.
(2) A megyei önkormányzat a 11. § (1) bekezdés a) pont aa) és ae) alpontjában, a 11. § (1) bekezdés
c) pont ce) alpontjában, a 12. § (1) bekezdés a) és d) alpontjában meghatározott feladata
végrehajtása érdekében önkormányzati rendeletet alkot.
(3) A megyei önkormányzat koncepcionálisan összehangolja települései településfejlesztési
koncepciója és integrált településfejlesztési stratégiája, valamint településrendezési eszközei
kidolgozását a megyei területrendezési tervhez való illeszkedésük érdekében.
(4) A megyei önkormányzat előzetesen véleményezi a megye települései településfejlesztési
koncepcióját és integrált településfejlesztési stratégiáját, valamint településrendezési eszközeit a
megyei területfejlesztési koncepcióhoz és programhoz való illeszkedésük érdekében.
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(5) A megyei önkormányzat véleményezi települései településrendezési eszközeit, a megyei
területrendezési tervvel való összhang megteremtése érdekében.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény határozza meg az
önkormányzati feladat- és hatásköröket. A törvény 27. § (1) bekezdése szerint „A megyei
önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési,
vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el.”
Az 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források
felhasználásának tervezésével és intézményrendszerének kialakításával összefüggő aktuális
feladatokat határozza meg. A Kormányhatározat kijelöli a 2014-2020 közötti európai uniós források
felhasználást biztosító operatív programok szerkezetét, kimondja, hogy a 2014-2020 közötti
fejlesztési
források
felhasználását
központi
koordinációval
működő
decentralizált
intézményrendszernek kell támogatnia, illetve hangsúlyozza, hogy az elérhető források
felhasználásának tervezését a területiség elvét figyelembe véve kell elvégezni, különös tekintettel a
területi operatív programok tervezésére, melynek során biztosítani kell a megyék hatékony
közreműködését. A megyei tervezés tematikájához elsősorban a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program (TOP) és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) nyújt
kereteket, ezek fejlesztési lehetőségeinek köréből választhatnak a megyék. Ezt egészítik ki az ágazati
OP-k fejlesztési tématerületei.
A 2014–2020 közötti források területi koordinációjának kereteiről szóló 1115/2013. (III. 8.) Korm.
határozat kimondja, hogy megyei szinten a területfejlesztési programokban megfogalmazásra kerülő
fejlesztési igények rendszerszerű és átlátható finanszírozhatóságának érdekében szükséges, hogy a
megyei tervezés az ágazati szintű stratégiákkal és reformokkal összhangban, az országos szinten
kialakított programkeretbe illeszkedve, egységes formában, összehangoltan valósuljon meg,
illeszkedve az uniós kohéziós politikai rendszerébe. Kiemeli, hogy ennek teljesüléséhez szoros
koordinációt és szakmai támogatást szükséges biztosítani a területi tervezés számára, illetve hogy
szükség van a térségi és helyi fejlesztési szereplők terület- és vidékfejlesztési kapacitásainak
megerősítésére, különös tekintettel a megyei önkormányzatokra. E szerint a megyék törvény szerint
készítenek területfejlesztési koncepciót és programot, valamint közreműködnek a 2014-2020-as
területi alapú fejlesztések megtervezésében, továbbá a fejlesztések területi integrációjának szintje a
megye és a nagyvárosok, ill. várostérségek.
A Kormány 1322/2013. (VI.12.) számú határozatával döntött a 2014–2020 közötti európai uniós
fejlesztési források felhasználására irányuló programozási dokumentumok tervezésével kapcsolatos
aktuális feladatokról, illetve az operatív programok további tervezése során alkalmazandó indikatív
forrásallokációról.
Az 1428/2013. (VII.10.) Kormányhatározattal (az Államreform Operatív Program 2011–2013. évekre
szóló akciótervének módosításáról, az Államreform Operatív Program tartaléklistájáról, és az
Államreform Operatív Program 2009–2010. évekre szóló akcióterve módosításáról) a Kormány
kijelölte, hogy a megyei önkormányzatok a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi
XXI. törvényben foglalt tervezési feladataik ellátása céljából meghatározott összeget az ÁROP1.2.11/A azonosítószámú konstrukció keretéből használjanak fel, ezáltal támogatva a megyei
tervezési feladatok ellátását.
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A közösségvezérelt helyi fejlesztések alkalmazásának módjáról, valamint az eszköz használatához
szükséges feltételekről szóló 1492/2013. (VII.29.) Kormányhatározat kimondja, hogy a
közösségvezérelt helyi fejlesztések, mint új területi integrációs eszköz területének lehatárolásában,
valamint a stratégiák végrehajtásának összehangolásában a megyei önkormányzatok koordinációs
szerepet töltenek be annak érdekében, hogy a megye területén megvalósuló fejlesztések minél több
szinergikus hatást eredményezzenek.
A 2014–2020 közötti időszakra a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének
egyes szempontjairól és az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai tervezési
jogkörébe utalt források megoszlásáról szóló 1495/2013. (VII.29.) Kormányhatározat kijelöli, hogy a
Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz (TOP) tartózó megyékben megvalósuló
decentralizált fejlesztések tervezése három területi szinten folyjon, s ebben elsőként a megyei szintet
jelöli meg a megyei jogú városok és térségének szintje és a kisvárosok térségének a szintje mellett. E
három területi szinten folyó tervezés összehangolásában a megyei önkormányzatoknak koordinációs
szerepet kell betölteniük, illetve a megyei szintű programmal összefüggő tervezési feladatokat a
megyei önkormányzatoknak kell elvégezniük a TOP által meghatározott keretek között. A
Kormányhatározat 1. számú melléklete tartalmazza a megyei önkormányzatok tervezési jogkörében
készülő megyei szintű fejlesztési programok forrásainak indikatív, a felzárkóztatási szempontokat
figyelembe vevő megyénkénti megoszlását. Jász-Nagykun-Szolnok megye számára a
Kormányhatározat értelmében e célokra 28.043,2 millió Ft áll rendelkezésre indikatívan.
A területfejlesztési tervezés eredményeként elkészülő dokumentumok kidolgozásakor a
területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi
követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük
részletes szabályairól szóló 218/2009. (X.6.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kell eljárni.

Tervezési előzmények, konkrét feladatok
A 2014-2020-as tervezés tekintetében a fenti felhatalmazások alapján a megyék elsődlegesen a
Terület- és Településfejlesztési Operatív programban (TOP) megvalósuló fejlesztésekhez készítenek
elő megyei szintű gazdaságfejlesztési részprogramokat a TOP tartalmi és forrás keretei között. Ezen
túlmenően a helyi (városi-várostérségi) szintű tervezésben koordinációs szerepet töltenek be,
összefogják a kistérségi fejlesztési részprogramok elkészítését, valamint közreműködnek az ágazati
operatív programok kialakításában véleményezés és kulcsprojektek kidolgozása révén.
A megyei önkormányzatok vonatkozó területfejlesztési tervezési folyamata keretében konkrétan az
alábbi feladatok ellátása szükséges:
 Megyei szintű helyzetfeltáró dokumentum elkészítése


Megyei területfejlesztési koncepció elkészítése



Megyei területfejlesztési program elkészítése
o Megyei Stratégiai Program
o Megyei Operatív Program



Megyei területfejlesztési részdokumentumok elkészítése
o TOP tématerületeihez illeszkedő részdokumentumok elkészítése
o Megyei gazdaságfejlesztési részprogram
o Kistérségi fejlesztési részprogramok
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o Ágazati operatív programokhoz kapcsolódó részdokumentum elkészítése
 Partnerség biztosítása
A partnerség a szereplők bevonására, érdemi konzultációra épülő kommunikáció, amely a
döntési folyamat egészében jelen van, alapvető feltétele a programozás beágyazottságának és
széleskörű elfogadottságának. A partnerség megvalósulásához szükséges az, hogy a szereplők a
közös feladat megoldását tartsák szem előtt, és ennek érdekében törekedjenek a hatékony és a
másik szempontjait figyelembevevő munkavégzésre. A hatékony társadalmi egyeztetés feltétele
a partnerség érvényesülése.



Területi koordináció ellátása
Uniós forrásból támogatandó megyei projektötletek gyűjtése

A tervezés koordinációja
A megyei területfejlesztési tervezés során a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) a
Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal közreműködésével rendszeres konzultációs és koordinációs
fórumokat („Megyei Tervezési Fórum Találkozókat”) tartott, ahol tájékoztatta a megyéket és a
fővárost a tervezéshez kapcsolódó folyamatok aktuális állapotáról (pl. az Országos Fejlesztési és
Területfejlesztési Koncepció szerepéről vagy a 2014-2020-as EU-s tervezési folyamatról, a
programozás várható menetrendjéről).
Az NGM a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatallal közösen útmutatókat és segédleteket bocsátott a
megyék részére a tervezési folyamat segítése érdekében (pl. Útmutató a megyei önkormányzatok
számára a megyei területfejlesztési koncepciók kidolgozásához, valamint az OFTK kidolgozásában
való közreműködéshez). A helyzetértékelési és a koncepció fázishoz egyaránt kapcsolódott
minőségbiztosítás is.
A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 2013. szeptember 2-án a megyei szintű tervezési folyamat
keretében elkészítendő tervdokumentumok kidolgozásához Iránymutatást dolgozott ki, melyben
lefektetésre kerülnek a megyei tervezés kulcsmomentumai, feladatai és időütemezése is. A
módszertani segédlet szolgál a megyei önkormányzatok számára iránymutatásul a vonatkozó
jogszabályi keretek mellett főként a megyei területfejlesztési program, valamint az Operatív
Programokhoz kapcsolódó megyei területfejlesztési részdokumentumok elkészítéséhez.
A megyei területfejlesztési koncepció helyzetfeltáró részének elkészítését 2012-ben a megyék és a
főváros számára a Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) forrása segítette. A megyei
tervezési feladatok támogatását, az ehhez kapcsolódó kapacitásépítést szolgálja az Államreform
Operatív Program keretében megjelent ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú könnyített elbírálású
pályázati felhívás, amely 90-90 millió Ft támogatást nyújt a megyék részére.

Jász-Nagykun-Szolnok megye megyei tervezési dokumentumai és előrehaladottsága


Megyei szintű helyzetfeltáró dokumentum elkészítése
A helyzetfeltáró munkarész, azaz a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció
- Helyzetfeltárás című dokumentum elkészült, a dokumentumot a Jász-Nagykun-Szolnok
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Megyei Közgyűlés a 290/2012 (XI.23) számú határozatával a további tervezés alapjául
elfogadta.


Megyei területfejlesztési koncepció elkészítése
A Helyzetfeltárás munkarész alapján elindult a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Területfejlesztési Koncepció kidolgozása, mely dokumentum egyeztetési változatát a JászNagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a 195/2013 (III.27) számú határozatával közvitára
bocsátotta. A közvita 2013. május 11-én lezárult.
A 218/2009 (X.6) Kormányrendelet 9. §-a értelmében a területi tervek javaslattevő fázisának
megalapozó munkarésze a területi hatásvizsgálat (környezeti, társadalmi, gazdasági),
melynek környezeti fejezetét külön jogszabály, a 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet egyes
tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szabályozza.
A megyei területfejlesztési koncepciót a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős
miniszter állásfoglalásának beszerzését követően lehet elfogadni az 1996.évi XXI. tv 13.§ (4)
alapján. A dokumentum elkészült, megküldésre került állásfoglalás kérése céljából 2013.
08.31-én.
A megyei területfejlesztési koncepció elfogadására az OTK elfogadását követően kerülhet sor.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Közgyűlés általi jóváhagyására 2013. decemberben kerül sor.



Megyei területfejlesztési program elkészítése
o Megyei Stratégiai Program
o Megyei Operatív Program
Az elkészült Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció alapján megkezdődött
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Program Stratégiai és Operatív
munkarészének kidolgozása.
A megyei területfejlesztési programot a miniszteri állásfoglalás beszerzését követően lehet
elfogadni az 1996.évi XXI. tv 13.§ (4) alapján.



Megyei területfejlesztési részdokumentumok elkészítése
o TOP tématerületeihez illeszkedő részdokumentumok elkészítése
o Megyei gazdaságfejlesztési részprogram
o Kistérségi fejlesztési részprogramok
o Ágazati operatív programokhoz kapcsolódó részdokumentum elkészítése
Az elvárt részdokumentumok elkészítése megkezdődött, összeállításuk, kidolgozásuk
párhuzamosan zajlik a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Program
kidolgozásával. A részdokumentumok kidolgozása projektjavaslatok gyűjtésén, feldolgozásán
alapul.



Partnerség biztosítása
A megyei önkormányzatoknak partnerséget kell teremteniük a megyei területfejlesztési
feladataik során mind az előkészítés, tervezés, mind a végrehajtás fázisaiban.



Területi koordináció ellátása
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A különböző területi szinteken folyó tervezés összehangolásában
önkormányzatoknak koordinációs szerepet kell betölteniük.


a

megyei

Uniós forrásból támogatandó megyei projektötletek gyűjtése
E feladatkör teljes körű projektgyűjtési folyamatot foglal magában, így abban a kisebb
léptékű, köz-és magánszféra projektötleteit is magában foglaló megyei szintű projektlista
kialakítása a cél.

Lezajlott társadalmasítási folyamat, különös tekintettel a területfejlesztései koncepcióra
A 218/2009. (X.6.) Kormányrendelet 13. § (1) előírásainak értelmében a területfejlesztési koncepciók
és programok kidolgozásának része az állampolgárok, a tervezéssel érintett területen működő
érdekképviseletek, társadalmi szervezetek és vállalkozások tervezésbe való bevonását részletező
partnerségi terv. Ez az a dokumentum, mely a tervezés folyamatában meghatározza a bevonandó
célcsoportot; az egyes tervezési elemekhez és fázisokhoz kapcsolódó bevonás tervezett eszközeit és
részvételi formáit, (lehetséges eszközei: kommunikációs kampány, kiállítások, helyi média,
tájékoztató kiadványok, állampolgári vélemények gyűjtése, nyilvános fórumok, konferenciák, eseti
bizottság, közvélemény-kutatás); továbbá a bevonás céljait. A partnerségi program a
területfejlesztési programok végrehajtása során meghatározza az állampolgárok és a szakmai
közösségek részvételének szabályait.
A partnerség elve végigkíséri a megyei tervezés egészét, már a megyei területfejlesztési koncepció és
program kidolgozását előkészítve lehetőséget teremt ahhoz, hogy akár a köz-, akár a magánszféra
valamennyi szereplője konkrét projektötletekkel segítse az önkormányzat munkáját. Ezáltal a megye
önkormányzatai, szakmai szervezetei, vállalkozásai és lakosai véleménye, javaslata meghallgatásra,
beépítésre kerülhet, ezáltal biztosítva széles körű szakmai társadalmi konszenzust.
A társadalmi egyeztetés a megyei területfejlesztési koncepcióhoz kapcsolódóan két szakaszra, a
Helyzetfeltárás, helyzetértékelés és a Koncepcióalkotás szakaszára bontva történt. A helyzetfeltáró‐
és értékelő szakaszban tájékoztató, információgyűjtő, konzultációs és véleményező tevékenységek
valósultak meg. Ezek eszközei az alábbiak: kapcsolatfelvétel az érintett partnerekkel; előzetes
véleménykérés; fórumok, műhelymunkák szervezése; kérdőívek kiküldése; válaszok feldolgozása,
tapasztalatok összegzése; megyei honlapon történő folyamatos tájékoztatás az előrehaladásról.
Egyeztetések történtek az érintett minisztériumokkal (NGM, NFM) szakmai és véleményező
csoportok kerültek felállítása: Megyei Stratégiai és Fejlesztési Csoport, kistérségi tematikus tervezői
munkacsoportok; helyzetértékelés véleményezése az alábbi testületek által: JNSZ Megyei
Területfejlesztési Konzultációs Fórum, JNSZ Megyei Közgyűlés bizottságai (Tervezési és Monitoring
Bizottság, Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság).
A koncepcióalkotás szakaszában tájékoztató, konzultációs és véleményező tevékenységek valósulnak
meg a partnerség keretében, melyek az alábbiak:
– fórumok, műhelymunkák szervezése;
– megyei honlapon történő folyamatos tájékoztatás az előrehaladásról;
– fórumok, műhelymunkák szervezése a szakmai és véleményező csoportok tagjainak részvételével:
Megyei Stratégiai és Fejlesztési csoport, kistérségi tematikus tervezői munkacsoportok.
– civil egyezető fórum
– eredmények, javaslatok összegzése és elemzése.
A PARTNERSÉGI TEVÉKENYÉG SORÁN ALKALMAZOTT ESZKÖZRENDSZER
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Az eredményes partnerség az alábbi kommunikációs eszközök segítségével történt:
– információcsere személyes találkozókon,
– telefonos információszolgáltatás,
–megyei önkormányzat honlapján felhasználóbarát információszolgáltatás (Tervezés és
területfejlesztés 2014‐2020 elnevezéssel új menüpont, valamint irányított véleménynyilvánító modul
elhelyezése);
– közvetlen megszólítás (levél, e‐mail);
– kérdőíves információgyűjtés;
– sajtómegjelenés;
– rendezvények megvalósítása (kistérségi fórumok, civil és vállalkozói fórumok, műhelymunkák)
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat a partnerség elvének eleget téve hivatalos honlapján
(www.jnszm.hu) külön felületet alakított ki a 2014-2020-as időszak területfejlesztését célzó
tervdokumentumainak megismertetése, társadalmi egyeztetése céljából. A honlap menüpontjaiban a
megyei tervező munkával összefüggő egyeztetési tervdokumentumok, munkaanyagok,
háttéranyagok és a kapcsolódó információkérő adatlapok is megtalálhatóak.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció egyeztetési változatát a Jász-NagykunSzolnok Megyei Közgyűlés a 195/2013 (III.27) számú határozatával közvitára bocsátotta. A közvita
2013. március 28-án kezdődött és május 11-én zárult, ezáltal biztosítva a 45 napos közvitára való
lehetőséget. A vélemények, javaslatok megfogalmazására elektronikus úton nyílt lehetőség.
A térségi és szakmai egyeztetések keretében szakmai fórumok megtartására került sor a megye mind
a hét kistérségében, megvalósult fórum a megyei szakmai szervezetek, illetve a hét szomszédos
megye önkormányzatai számára. Négy térségi munkacsoport jött létre (Szolnok nagyváros-térség,
Jászság, Tiszántúl, Körös-mente), illetve lezajlott megyeközi egyeztetés is, továbbá egyeztetés történt
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat és Szolnok Megyei Jogú Város közt is. A Stratégiai és
Operatív Program kialakításában jelentős szerepe van a megye és a városok által közösen felvállalt
térségi fókuszú területfejlesztési előtanulmányoknak.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Stratégiai Programnak a célrendszerre, a belső koherenciára, illetve a
prioritás-intézkedés és beavatkozási rendszerének bemutatására koncentráló, társadalmasításra
szánt munkaváltozata 2013. október 31-ére elkészült. A megyei önkormányzat elektronikus úton
tájékoztatta a megye összes települését arról, hogy a társadalmasításra szánt dokumentum elkészült
és a honlapon erre kialakított felületen 45 napig véleményezhető. A partnerség jegyében a megyei
önkormányzat elsőként 2013. november 8-án tartott tájékoztató fórumot, ahol személyes
véleménynyilvánításra volt lehetőség. Az elkészült I. munkaverzió írásos véleményezésére 2013.
november 15-ig volt lehetőség.

A tervezésbe bevont szakmai szereplők
A megyei területfejlesztést célzó tervezési munka kapcsán az intézményrendszer középpontjában a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat áll, amelynek törvényi feladata a konkrét
területfejlesztési funkciók betöltése: tervezés, integrálás, orientálás, koordinálás és
forrásfelhasználás.
A döntéshozó Megyei Közgyűlés működésének segítésében meghatározó szerepe van a
munkaszervezeti feladatok ellátó Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatalnak és a
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Megyei Közgyűlés szakbizottságainak. Ezek tevékenységét kiegészíti a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. munkavégzése.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum a jövőben is biztosítja a
megyeszékhellyel való kapcsolattartást.

A megyei stratégiai programhoz kapcsolódó társadalmasítási folyamat, a megyei stratégiai
program tervezése során figyelembe vett mérföldkövek, határidők
A TfTv. 25. § értelmében a térségi területfejlesztési tervek nyilvánosak, illetve a tervezés folyamatáról
és a tervek elfogadásáról tényközlő és általános ismertető híradást kell közzétenni az érintett térségi,
szükség esetén országos tömegtájékoztatási eszközökben. A 218/2009. (X.6.) Kormányrendelet
értelmében a programot véleményezésre meg kell küldeni az egyeztetésben résztvevők számára
azzal, hogy a véleményezésre 45 napot kell biztosítani.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Program elkészítéséhez kapcsolódó egyes tervezési
lépéseket a következő táblázat tartalmazza, melyből megállapítható, hogy a tervdokumentum
mindkét programrésze (Stratégiai program és Operatív program) elkészültének határideje 2014. I.
negyedéve.
Dokumentum neve,
elkészítésének mérföldkövei
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési
Program kidolgozása
Stratégiai és operatív programrész egyeztetési
változata
Stratégiai és operatív programrész JNSZ
Megyei Közgyűlés általi elfogadása
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési
Program 45 napos társadalmasítási folyamata,
TeIR-ben történő közzététele
Társadalmasítás során érkezett vélemények
megválaszolása, szükség szerinti beépítése
Végső dokumentum miniszteri állásfoglalásra
küldése

Elkészülési
határidő
2013. november 30.
2013. december 9.
2013. december 17.

2013. december 19.
2014. február 28.
2014. április 30.

A tervkészítés menetrendje igen feszített, hiszen a készülő dokumentumok mindegyikének egymással
párhuzamosan kell elkészülnie, és ahhoz, hogy a Közgyűlés bizottságai által meg legyen tárgyalva,
illetve maga a Közgyűlés határozatot hozzon róla, a munkaverziónak legkésőbb 2013. december 3-ig
el kell elkészülnie, a társadalmasítás Kormányrendeletben szabályozott 45 napos folyamatának
legkésőbb 2013. december végén el kell kezdődnie.
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I.2. A célrendszer bemutatása: a jövőkép, az átfogó cél és a fejlesztési elvek
alapján a specifikus, horizontális és területi célok meghatározása,
viszonyrendszerének bemutatása
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció legfőbb célja, hogy megalapozza a
megye jövőbeli fejlesztéseit. A koncepció a „teljes tervezés” metódusa alapján készült, miszerint a
megye szempontjából minden releváns ágazatra, szakterületre ki kell terjednie. A koncepció a
helyzetfeltáró munkarészben megállapított erősségek és gyengeségek figyelembe vételével épít a
megyei potenciálokra, kezeli a megyét hátrányosan érintő folyamatokat. A koncepció egyik
legfontosabb feladata, hogy megfogalmazza a megye 2030-ra vonatkozó jövőképét, azaz azt az
állapotot, ahova a megye el szeretne jutni 2030-ra. A jövőképben megfogalmazott célok elérését
pedig a 2020-ra megfogalmazott célrendszer szolgálja.

JÖVŐKÉP:
VÁLTOZATOS EGYENSÚLYOK ELTÉRŐ UTAKON
Budapest és az európai fejlődési folyosó erőterében,
a Tisza-völgy súlypontjában hét szomszéd megyéhez kapcsolódva
A Koncepció az alábbi célrendszert fogalmazta meg:

ÁTFOGÓ CÉLOK 2030
A1. ERŐTELJES KAPCSOLÓDÁS
A MAKROGAZDASÁG FEJLŐDÉSI
TENGELYEIRE
A megye a Budapest
metropolisz-térség
dinamikusan urbanizálódó
külső gyűrűjének részévé,
illetve haszonélvezőjévé válik

A2. VÁLTOZATOS KULTÚRTÁJAK
DINAMIKUS EGYENSÚLYA
Kialakulnak a globális
társadalmi, gazdasági
és környezeti folyamatokhoz
rugalmasan alkalmazkodni
képes vidék társadalmi,
intézményi, tájszerkezeti
feltételei

A3. EGÉSZSÉGES, KÉPZETT
LAKOSSÁG, EGYÜTTMŰKÖDŐ
TÁRSADALOM
A megyében fennmaradnak és
dinamikusan bővülnek a tudásés hálózattársadalomba való
bekapcsolódás terén elért
eredmények, és kialakulnak a
munkaerőpiacra jutásban
korlátozott csoportok
bekapcsolódásához
szükséges feltételek

STRATÉGIAI CÉLOK 2014-2020
T1. Szolnok
nagyvárostérség
pozíciójának
megerősítése
a Bécs-BudapestBelgrád fejlődési
tengely és a Tiszavölgy
térrendszereiben

T2. Az ipari
agglomeráció
városiasságának
erősítése és a
gazdaság
diverzifikációja
a Jászságban

Területi célok
T3. Városhálózati
szerepek és
város-vidék
kapcsolat
megújítása a
tiszántúli
mezővárosi
térségben

T4. Tiszazug és
Körös mente
pozíciójának
és önfenntartó
képességének
javítása

T5. Tisza menti
„ökosztráda”
alrendszereinek
kiépítése

Specifikus célok
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S1. A lakosság
képzettségi szintjének
és egészségi
állapotának javítása

H1. Hálózattársadalom
kiépülése: Az
önszerveződés
és együttműködés
erősítése, a társadalmi
tőke növelése

S2. Az agrárvertikum
versenyképességének,
tájfenntartó- és
foglalkoztatási
potenciáljának
növelése

S3. Leszakadó
társadalmi csoportok
életminőségének és
esélyegyenlőségének
javítása

Horizontális célok
H2. Hozzájárulás az
H3. Előrelépés a
országos megújuló
komplex
energiahasznosítási
társadalmi, gazdasági,
arány és
környezeti
energiahatékonyság
fenntarthatóság terén,
növeléséhez
szervezeti-intézményi
feltételek javítása

S4. A társadalom és
a gazdaság
megújulását,
a táj konszolidációját
hátráltató
infrastrukturális
hiányosságok
felszámolása
H4. A foglalkoztatás
növelése a társadalom
minden aktív korú
szegmensében

A1. ERŐTELJES KAPCSOLÓDÁS A MAKROGAZDASÁG FEJLŐDÉSI TENGELYEIRE
Jász-Nagykun-Szolnok megye hagyományos elosztó szerepe, közlekedési gyűjtő funkciója kiteljesedik
több folyosó (transzeurópai vasúthálózat, Tisza, mint ökológiai folyosó) integrálásával és
összekötésével. A megye területén kapcsolódnak össze a főbb nyugat és kelet-európai folyosók,
melyek fejlesztésével a megye nemcsak nemzetközi vérkeringésbeli szerepe stabilizálódik, de
Budapest metropolisz térségéhez kapcsolódóan (M4 autópálya) logisztikai szerepköre is bővül, mely
egészen Debrecenig nyúló körzet létrejöttét eredményezheti. A gazdasági prosperitás fokozódásával
megerősödik a Kecskemét-Szolnok pólustérség, illetve színesedik a Jászság szolgáltatási kínálata, a
térség élhetősége javul, ennél fogva a népesség koncentrációja várhatóan növekedésnek indul a
várostérségekben. Mezőtúr dinamizálása a IV. Helsinki vasúti korridorhoz kapcsolódóan valósul meg,
míg a megye déli része az M44 révén összekapcsolódik a szomszédos megyékkel.
A2. VÁLTOZATOS KULTÚRTÁJAK DINAMIKUS EGYENSÚLYA
A meglévő hagyományokon alapuló együttműködések, valamint a belső és külső kapcsolatrendszer
erősítésével stabilizálódik Jász-Nagykun-Szolnok megye népességmegtartó ereje. A kisvárosok
hálózata az egyedi adottságok kellő kihasználása mellett az összehangolt munkamegosztásra és a
fenntartható gazdálkodásra épülve a mainál mozaikosabb tájhasználat kialakulását eredményezi. A
komplexebb egymásra épülő termelési szerkezet és a vízgazdálkodás kiépülésével a mezőgazdaság és
feldolgozóipar diverzifikációja mellett annak versenyképessége is dinamikus pályára áll. A városok
vonzereje, az életminőség javítása a városközpontok funkcióinak bővítésével, elérhetőségük
javításával válik teljes értékűvé. Az integrált, hasznosítás szempontú örökségvédelem és a közös,
több megyét is magába foglaló turisztikai desztináció menedzsment révén növekszik a térségbe
irányuló idegenforgalom és a hozzákapcsolódó foglalkoztatás. A Tisza, mint ökosztráda, valamint az
innovatív tájgazdálkodási klaszter létrehozása jelenik meg az adottságokra koncentráló terület- és
vidékfejlesztés fókuszában, kapcsolódva a Tisza-völgy integrált vízgazdálkodásának innovatív tudásés képzésbázisához. A halászati vertikum teljes körű kiépítése magába foglalja a kapcsolódó háttérés feldolgozóipari kapacitásokat, valamint az oktatás-képzés rendszerét is. A Tisza vízrendszere a
megyei turizmusfejlesztés, rekreáció és tájépítés fő hajtóerejévé válik a víz és a települések
kapcsolatrendszerének új alapokra helyezésével.
A3. EGÉSZSÉGES, KÉPZETT LAKOSSÁG, EGYÜTTMŰKÖDŐ TÁRSADALOM
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Az egyének közti együttműködés, az egyéni kapcsolatrendszer megerősödik az együttműködési
készség és az alkalmazkodóképesség fejlesztésével, mely során a társadalmi hálózatok
megszilárdulnak. A társadalmi tőke újratermelése és az egyéni, ún. humán erőforrás fejlesztése a
versenyképes tudás és készségek elsajátítása és alkalmazása terén váltanak ki szinergiákat a biztosító
szervezeti, intézményi és együttműködési háttérre vonatkozóan. A felzárkózó, oktatás és szakképzés
minőségére adó lakosság életminőségében is fokozatos javulás következik be az egészséges életmód
és környezet előtérbe kerülésével, a szolgáltatásokhoz és tudáshoz való hozzáférés biztosításával.

Területi célok és kijelölésük indokoltsága
Jász-Nagykun-Szolnok megye Alföldön belüli sajátos elhelyezkedéséből, sokoldalú, de kitüntetett
irányoktól mentes kapcsolatrendszeréből, területének megosztottságából és egyes térségeinek
markánsan eltérő identitásából és fejlődési folyamataiból adódóan a Koncepció bár 2030-ra közös
célt irányoz elő a megye egésze számára, a megye öt különböző térsége számára külön területi
célokat jelölt ki.
Ezen öt területi cél (és négy specifikus cél) vezet a 2030-ra felvázolt jövőképhez: A mainál ellenállóbb,
az egyre összetettebbé és kiszámíthatatlanabbá váló kihívásokhoz rugalmasan alkalmazkodni képes
új egyensúlyi helyzetek kialakulásához, melynek révén a megyében élők életminősége, képzettségi
szintje, önbizalma, a társadalom tagjainak egymásba és a jövőbe vetett bizalma markánsan javul.
T1. Szolnok nagyváros-térség pozíciója megerősödik a Bécs – Budapest - Belgrád fejlődési tengely
és a Tisza-völgy térrendszereiben
Szolnok nagyváros-térsége megyén belüli és szomszédos megyékhez, illetve Budapesthez való
kapcsolódásával erősödik a város makrotérségi szerepköre, elsősorban az elérhetőség javításán
keresztül. Szolnok ez által betölti „csapágyváros” szerepét a térségben, így Kecskeméttel közösen a
Tisza pólusvárosa lesz. Szolnok kormányzati, oktatási, kulturális és egészségügyi, valamint kísérleti és
K+F központként funkcionál térsége számára (FVT), a Szolnok – Törökszentmiklós – Martfű
háromszög országos szintű kisközponttá válik. Szolnokon indul el az alkalmazkodó integrált
vízgazdálkodás oktatása a Tisza-térségében.
T2. Az ipari agglomeráció városiasságának erősítése és a gazdaság diverzifikációja a Jászságban
A Jászság élhetőségének és elérhetőségének javítása révén vonzó környezetet jelent a lakosság
számára, különösen a város-vidék kapcsolatrendszer kiépítésén keresztül. A gazdaság ágazati és
szerkezeti diverzifikációja hatására a KKV-szektor hálózatosodásával, nagyvállalatokhoz történő
kapcsolódásával a térség vonzóvá válik a befektetők számára.
T3. Városhálózati szerepek és város-vidék kapcsolat megújítása a tiszántúli mezővárosi térségben
A tiszántúli mezővárosi térség megyehatáron is átnyúló, diverzifikálódó, egymással kooperáló
hálózattá alakul, valamint kapcsolódása Szolnokhoz erősödik. A Karcag – Kunmadaras – Tiszafüredvonal zöldgazdasági térséggé, illetve Karcag felsőfokú oktatási-képzési és a mezőgazdasági K+F
központtá fejlődik. A mezővárosi örökség megismertetése, turisztikai szempontú hasznosítása
színesíti a térség kínálatát. A Tisza vízrendszere a térség fő turisztikai szervezőerejévé válik, a
meglévő termálfürdőkre épülő turisztikai kínálat minőségi szolgáltatásokkal bővül, illetve a térség
életminőségének összehangolt javulását is szolgálja.
T4. Tiszazug és Körös mente pozíciójának és önfenntartó képességének javítása
A térség települései együttműködésen alapuló településhálózatot alakítanak az elérhetőség javuló
lehetőségein keresztül. A Tisza, mint ökosztráda jelenik meg a térségben, mely a szabad vállalkozási
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zónákkal kiegészülve biztosítja a kistelepülések felzárkózását. Komplex tájgazdálkodási
együttműködések alakulnak ki Tiszaföldvár-Tiszakécske várospár, illetve Nagyrév, Tiszainoka,
Cibakháza térségében. A tanyák fejlődési pályára állnak Békés megyei kapcsolataik további
erősítésével, míg a Körös mentén közös turisztikai összefogás valósul meg. Mezőtúr iskolavárosi és
térszervező, elosztó szerepe megerősödik és várostérségét összekapcsolja a szomszédos
nagyvárosokkal.
T5. Tisza menti „ökosztráda” alrendszereinek kiépítése
A Tisza mentén komplex természeti-társadalmi- infrastrukturális-gazdasági viszonyrendszer jön létre,
melyre felfűződnek a térség települései és a központi szerepkörű pólusai. Az ártéri tájgazdálkodás
térségspecifikus, sajátos kezelésű területe alakul ki. A Tisza-menti kisváros-párok válnak a helyi
fejlesztések motorjává, szervesen kapcsolják magukhoz a környező kistelepüléseket, akikkel
kölcsönhatásban élnek.

Stratégia 4 specifikus célja
S1. A lakosság képzettségi szintjének és egészségi állapotának javítása
A lakosság képzettségi szintje jelentősen javul, a megyei koordináció megteremti a keresletre reagáló
kínálat összhangját. Az integrált szemlélet és megfelelő szaktudás mellett idegen nyelvi és
informatikai kompetenciákkal rendelkező lakosság megfelelően támogatja a megyei gazdaság
diverzifikációját. Vízgazdálkodáshoz és komplex tájhasználathoz kapcsolódóan növekszik a
vízgazdálkodásban, tájgazdálkodásban, környezettudatos gazdálkodásban jártas szakemberek száma.
A lakosság egészségi állapota javuló tendenciát mutat az egészségfejlesztés, egészségtudatos
életmódra nevelés, az ellátás színvonalának és elérhetőségének javítása eredményeként.
S2. Az agrárvertikum versenyképességének, tájfenntartó- és foglalkoztatási potenciáljának
növelése
A hagyományokon alapuló agrárvertikum a hozzá kapcsolódó feldolgozóiparral együttműködve
jelentősen erősíti hazai és nemzetközi pozícióit, versenyképessége növekedésnek indul az
agrárgazdálkodás folyamatos fejlesztése révén, melynek hatására vonzó tényezővé válik a befektetők
számára. A klímaváltozás negatív hatásaira választ adó beavatkozások (árvíz-, belvíz- és aszály
kockázat) az agrárium termelékenységét erősítik, mely a megújuló energetikai beruházásokkal
kiegészülve jelentős jövedelemtermelést, illetve a pozíciók stabilitását eredményezi.
S3. Leszakadó társadalmi csoportok életminőségének és esélyegyenlőségének javítása
A támogató intézményrendszer infrastrukturális feltételeinek, stabil finanszírozásának megteremtése
a leszakadó, munkamegosztásból kikerült, ezért hátrányos helyzetű és sérülékeny társadalmi
csoportok munkaerőpiachoz, alapvető szolgáltatásokhoz (oktatáshoz, kulturális szolgáltatásokhoz,
szociális ellátáshoz) való hozzáférését szolgálja. A végrehajtásban érintett foglalkoztatási csoportok
tevékenysége hozzájárul a szegregátumokban élő csoportok társadalmi integrációjának
megvalósításához, illetve az elöregedő térségek demográfiai viszonyainak konszolidációjához.
S4. A társadalom és a gazdaság megújulását, a táj konszolidációját hátráltató infrastrukturális
hiányosságok felszámolása
A tudásalapú társadalom infokommunikációs kompetenciáinak és a hozzáférés feltételeinek
megteremtése elősegíti a társadalom és a gazdaság megújulását. Az európai uniós elvárásoknak
megfelelően rendeződik a felszíni és felszín alatti víztestek állapota a vízi közmű hálózatok
korszerűsítésével és a hiányzó kapacitások kiépítésével. A táj terhelhetőségének megfelelő használat,
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annak teljesítőképességének és mozaikosságának növelése érdekében további tájhasználati
beavatkozások mellett a klímaváltozás negatív hatásai is csökkennek. A közúti és vasúthálózati
elérhetőség javítása hozzásegít a különböző célok kiteljesedéséhez.

Stratégia 4 horizontális célja
H1. Hálózat-társadalom kiépülése: Az önszerveződés és együttműködés erősítése, a társadalmi
tőke növelése
Az együttműködés kultúrájának megteremtésével, a társadalmi kooperáció erősítésével a
közösségépítés magasabb szintű szerveződések, hálózatok kialakulását eredményezi. A különböző
programokban való társadalmi részvétel nemcsak az egyéni és közösségi érdekérvényesítés színtere
lesz, hanem a partnerség építésével fontos visszacsatolás a döntéshozók felé, mellyel az egyes
megoldások integrált módon, specifikusan valósulhatnak meg. A társadalom összefogása támogatja a
gazdasági és társadalmi programok lebonyolítását, ahol az önkéntesség szerepe kiemelt jelentőséggel
bír, hosszú távú hatást eredményezve a társadalmi tőke újratermelődésében.
H2. Hozzájárulás az országos megújuló energiahasznosítási arány és energiahatékonyság
növeléséhez
Jelentős megújuló energiapotenciáljának (geotermikus-, nap- és biomassza) hasznosításával a megye
jelentős mértékben hozzájárul az országos vállalások teljesítéséhez. Az energiahatékonysági akciók
megtakarítást eredményeznek, emelik a lakosság életszínvonalát és csökkentik a vállalkozások és
települések költségeit, valamint az építőipar fellendítésében is közreműködnek. A klímaváltozás
kockázataira való felkészülés jegyében hosszú távon a tudatformálás megkerülhetetlenné válik.
H3. Előrelépés a komplex társadalmi, gazdasági, környezeti fenntarthatóság terén, szervezeti
intézményi feltételek javítása
A környezeti, társadalmi és gazdasági fenntarthatóság komplex módon, integrált megközelítésben
valósul meg, ahol a legkisebb rossz elvének érvényesülése garantálja az erőforrások takarékos és
felelősségteljes felhasználását. A környezet állapotának javítása, illetve szinten tartása mellett a
társadalom és a gazdaság állapotának javulása várható el a beavatkozás eredményeképpen, míg
súlyos állapotromlás esetében kompenzáció segít a feltételek javításában.
H4. A foglalkoztatás növelése a társadalom minden aktív korú szegmensében
Komplex, integrált módon megvalósuló foglakoztatási program a megye egészére vonatkozóan
támogatja és felkarolja a munkahelyteremtésre és –megtartásra vonatkozó lehetőségeket. A tartós
foglalkoztatás stabilitásának megteremtése minden területen prioritásként jelenik meg. A
foglakoztatás szempontjából különösen fontos aktív korú népesség (20-64 éves korosztály)
munkaerőpiaci helyzete dinamikusan javul, mely szinergiára épülve a megye versenyképessége és
élhetősége is fokozatosan erősödik.

A célrendszer belső koherenciája
Az egyes átfogó célok közti koherencia
A1
A fő közlekedési folyosók fejlesztése révén a megye térségeinek (T1, T2, T3, T4, T5) kapcsolódása
Budapest metropolisztérséghez, illetve a környező megyék pólustérségeihez erősödik, ezzel
összefüggésben Szolnok és térsége betölti „csapágyvárosi” szerepkörét. Szolnok Kecskemét városával
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közösen a Tisza pólusvárosa lesz, míg a Jászság gazdasága tovább erősödik, e fejlődési célokat
szolgálja a budapesti agglomeráció irányába javuló elérhetőség is, továbbá a lakosság képzettségi
szintjének emelése és az egészségi állapot javítása (S1) céllal növekszik a térség versenyképessége,
melyet kiegészít a tudásalapú társadalom infrastrukturális feltételeinek javítását tartalmazó (S4) cél
is. A közlekedési hálózat fejlődése ugyanakkor élénkíti a megyén belüli gazdasági kapcsolatokat, ezzel
összefüggésben az egymással kooperáló térségek (Jászság, Szolnok, a tiszántúli mezővárosok, a
Tiszazug és Körös mente) településein összehangoltan megvalósuló, főként gépipari, mezőgazdasági
és turisztikai fejlesztések hozzájárulnak a makrogazdasági tengelyekre való felfűződéshez. A
megvalósuló agráriumi fejlesztések eredményeként kialakuló agrárvertikumok (S2), diverzifikálják a
megye kínálatát, továbbá a javuló elérhetőség lehetővé teszi új piacok szerzését, ezen kívül a
fejlesztésekben fontos szempont a táj terhelhetőségének megfelelő, terhelhetőségét nem
meghaladó mértékű használat, hasznosítás és mozaikosságának növelése is (S4).
A2
A térségre jellemző változatos tájak terhelhetőségének megfelelő használat alakul ki, illetve a táj
mozaikosabbá válik a fejlesztések hatására, ezzel összefüggésben a mezőgazdasági termeléssel
érintett térségekben változik a területhasználat, mely kapcsolódik a komplex ár- és
tájgazdálkodáshoz. A mezővárosi örökség (T3) és hagyományok megismertetésével, illetve a Tiszára
épített turisztikai szolgáltatásokkal a megye rekreációs zónái bővülnek. A térség agráradottságait a
termelésben és feldolgozásban megjelenő fejlesztések egészítik ki, melyek a megjelenő (át)képzések
útján a foglalkoztatási szint növekedését eredményezik és hozzájárulnak a fenntartható szemlélet
terjedéséhez, a települések önfenntartó képességének javulásához.
Az egyes térségek együttműködésével változatos és több szinten kapcsolódó gazdasági szerkezet
alakul ki, mely igényli a magasan képzett alkalmazkodni tudó szakemberek képzését, valamint az
egészséges munkaerő meglétét (S1). Az agrárium versenyképességének fokozása (S2) a kevésbé
fejlett térségek gazdasági-társadalmi stabilitásának javulásához járul hozzá, valamint kiegészíti a
megye gazdasági/ipari jellegű szerkezetét. A leszakadó, hátrányos helyzetű csoportok
(munkaerőpiaci) integrációja (S3) elősegíti a társadalmi és gazdasági változásokat rugalmasan kezelni
tudó társadalom kialakulását, amit kiegészít a különböző infrastruktúrákhoz való hozzáférés
biztosítása. A térségek közti kooperációt jelentősen javítja a közlekedési kapcsolatok fejlesztése,
melynek hatására a megye gazdasági szerkezete, ezáltal stabilitása, vonzereje és teljesítőképessége is
fokozódik.
A3
A megye egészséges és képzett lakossága, az együttműködő társadalom kialakításához a területi
célok is hozzájárulnak, Szolnok (T1) oktatási tudásbázisként a megye K+F központja, megjelennek
megyei hiányszakmákra irányuló képzések kapcsolódva a térségek gazdasági potenciáljával,
igényeivel. Szolnok és a Jászság (T2) gazdasági profilja igényli a műszaki képzettségű munkaerőt, a
mezővárosok (T3) agráriumi és gépipari, míg a Tisza és Körös-mente (T4) integrált víz-és
tájgazdálkodási szemléletű munkaerőt igényel, így ezzel összhangban valósul meg a megyében a
képzési struktúra átalakítása. A kapcsolódó települések turisztikai potenciáljának erősítése komplex
és összekapcsolódó kínálat kialakításával érhető el, így csökkentve a kihasználatlanság kockázatát.
A komplex ár- és tájgazdálkodási együttműködések kialakítása segíti a lakosság alacsonyabb
képzettséggel rendelkező szegmenseinek munkaerőpiacra való visszajutását.
A lakosság képzettségi szintjének emelése (S1), az élethosszig tartó tanulás ösztönzése, elsősorban a
tudásgazdasághoz történő csatlakozás érdekében, különösen a modern kompetenciák (idegen nyelv
és informatika) tekintetében (S4) járul hozzá az átfogó cél teljesüléséhez. A táji környezet védelme,
közlekedési feltételek javítása elősegíti az élhető és vonzó környezet kialakítását, az egészségesebb
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életmód elterjesztését. Az agrárium és a feldolgozóipar fejlesztése (S2) jelentős foglalkoztatási igényt
jelent, mely jól kapcsolódik a leszakadó, hátrányos helyzetű csoportok képzésének, életfeltételeinek
javítását célzó (S3) programokhoz, dinamizálva a munkaerőpiaci/társadalmi integrációs folyamatokat.

Az egyes specifikus célok közti koherencia
S1-S2
A lakosság képzettségi szintjének emelése, kulcskompetenciák és integrált gondolkodás elsajátítása
elősegíti az agrárvertikum versenyképességének fejlődését. A vízgazdálkodás és tájhasználat
területén zajló szakemberképzés szintén az agrárium és kapcsolódó területeinek fejlődését
támogatja, ezáltal a területfelhasználás hatékonysága, a termelékenység fokozódik. A klímaváltozás
hatásaira reagálva, negatív tényezőinek visszaszorítása az agrárium céljaihoz kapcsolódó két cél
összhangját biztosítja. Az egészségtudatos életmód előtérbe kerülésével az agrár feldolgozóipar is
nagyobb szerephez jut.
S1-S3
A lakosság képzési szintjének emeléséhez – különösen a meghatározott területeken -, kompetenciák
elsajátításához első lépés az intézményrendszer stabilitásának, működésének megoldása,
infrastruktúrájának kiépítése és szinten tartásának biztosítása. A képzéshez, oktatáshoz, illetve az
alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés sikeres út a leszakadó, hátrányos helyzetű csoportok
orientációjára a munka világába. A két cél csak közös teljesülés esetén érhet el eredményeket, így
közös koordinálásuk mindenképpen szükséges, valamint biztosítani szükséges a programok egymásra
épülését. A végrehajtásban érintettek kellő felkészítése a záloga, a szegregátumokban élők
kérdéseire, problémáira adott valós válaszoknak.
S1-S4
A tudásalapú társadalom speciális (különösen informatikai, infokommunikációs és idegen nyelvi)
kompetenciák alkalmazását és rendszeres fejlesztését igényli, melyekhez elengedhetetlen a
folyamatos hozzáférés biztosítása. Az elérhetőség javítása segíti ezen infrastruktúra és
intézményrendszer használatát, különösen a leszakadó, hátrányos helyzetű térségek lakossága
számára biztosítva az újrapozícionálás lehetőségét, a munkaerőpiacra való visszatérést. A
vízgazdálkodáshoz és tájhasználathoz kapcsolódó képzés és szemléletformálás a felszíni és
felszínalatti víztestek, a táj további kezelésének minőségi előremozdítását eredményezi.
S2-S3
Az agrárvertikum fejlesztéséhez a megyei lakosság képzése nélkülözhetetlen, a hozzáértő
humánerőforrás-kapacitás minőségi oktatása a feldolgozóipari versenyképesség növekedésének
záloga, valamint a befektetők vonzásának egyik fontos tényezője a munkaerőpiaci kínálat és
munkakultúra, mint helyi adottság általános fejlesztése. A két cél ezen kívül nem áll ellentmondásban
egymással, azonban komolyabb kapcsolatok sem láthatóak.
S2-S4
A tudásalapú társadalom kompetenciáinak kiépítése a megyei agrárvertikum és különösen a
feldolgozóipar tekintetében kiemelkedő jelentőségű, mely szinergiák sorozatát dinamizálhatja. A
víztestek állapotának rendezése, a korszerűsítés és kapacitásbővítés szintén elősegíti a táj
megújulását, teljesítőképességének minőségi fokozását, ennél fogva a klímaváltozás megye területét
és lakosságát negatívan érintő hatásaira adott válaszok jelentős mértékben növelik az agrárium
teljesítőképességét, javítva ezáltal a jövedelemtermelő-képességen.
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S3-S4
A leszakadó, hátrányos helyzetű csoportok, különösen a szegregátumok esetében az integráció
hatékony eszköze különböző kompetenciák fejlesztése, a tudásalapú társadalom normáinak átadása.
Az infrastrukturális feltételek, intézményi háttér kellő mértékű biztosítása, a célcsoportok felé
fordított kiemelt figyelem és aktív támogatás járul hozzá a két terület összekapcsolódásához. A víz- és
tájgazdálkodási ismeretek, komplex tájhasználati szemléletmód átadása a hátrányos helyzetű
csoportok önállóságára, önellátására is ösztönzőleg hathatnak. Az elérhetőség javítása a hátrányos
helyzetű térségek élhetőségét is javítja, mérsékelve az ezen térségekre jellemző negatív demográfiai
folyamatokat, egyes esetekben meg is állítva azokat, miközben újra vonzóvá válhatnak az új
betelepülések számára.

Az egyes területi célok közti koherencia
T1-T2
Az elérhetőség javításán (közlekedési rendszerek korszerűsítése, menetrendek összehangolása)
keresztül javul a térségi összeköttetés, így segítve a gazdaság élénkülését, továbbá a munkaerőpiacra
való visszatérést, valamint a megye makrotérségi szerepköreinek erősödését. Szolnok és a Jászság
egymást erősítve nyitnak Budapest felé, felfűződésük így több szinten alakít ki szinergiákat, ezért
javasolt a fejlesztések összehangolása a területek között. A települések integrált fejlesztése és a
rekreációs kínálat bővítése olyan vonzó környezetet teremt, melynek népességmegtartó ereje
fokozódik. A gazdaság ágazati és szerkezeti diverzifikációja, illetve a kapcsolódó képzések, település
rehabilitációs fejlesztések egymást kiegészítve járulnak hozzá a befektetők számára vonzó Jászság
kialakulásához, illetve Szolnok csapágyvárosi pozíciójának betöltéséhez (kormányzati, oktatási,
kulturális és egészségügyi, logisztikai, valamint kísérleti K+F központ). A területhasználat
optimalizálásával a tájak terhelhetőségének megfelelő használat alakul ki és mozaikosabbá válik a
tájkép, amely kiegészülve a Tiszához és a Zagyvához kapcsolódó fejlesztésekkel, valamint a térségek
kulturális sokszínűségével a negatív demográfiai folyamatok mérsékléséhez járulhat hozzá.
T1-T3
A tiszántúli mezővárosok és a perifériális területek közlekedési hálózathoz való kapcsolódása a
fejlesztéseknek és menetrendi korszerűsítéseknek köszönhetően javul, ezáltal a térségek felfűződnek
a fő fejlődési tengelyekre, valamint a csökkenő elérési idők elősegítik a térségbe érkező turistaszám
növekedését. A településkép, a mezővárosi kulturális- és építészeti örökség megőrzésével és
továbbgondolásával a lakosság és a turizmus igényeihez mérten vonzóvá, illetve élhetővé válik a
környezet, mely a tiszai attrakciókkal, szolgáltatásokkal, valamint a gyógyfürdői kínálattal kiegészülve
diverzifikálódik. A területhasználat optimalizálás a képzési háttér, továbbá a K+F bázisok
fejlesztésével párosul, így segítve a két térség agráriumi fejlesztéseinek összehangolását. Karcag a
hulladékiparhoz kapcsolódóan megvalósuló fejlesztések és a javuló közlekedési kapcsolatok révén
szélesebb települési kört szolgálhat ki.
T1-T4
Az agrárium fejlesztései a térségekben a termelési folyamatok korszerűsítésének, az új technológiák
átvételének elősegítésével összehangoltan egymás hatását erősítve jelennek meg, illetve előtérbe
kerülnek a komplex tájgazdálkodási formák is, melyek fontos elemét képezik a területhasználat
optimalizálásának, a tájképi beavatkozásoknak. A két területhez hasonló turisztikai attrakciók
kapcsolódnak, melyek fejlesztése átgondolt elképzeléseket kíván, a Körös-mente és a Tisza megfelelő
rekreációs lehetőségeket biztosít a lakosságnak, illetve a térségbe látogatóknak, ugyanakkor
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biztosítani kell a kellő pufferzónát a gazdasági területek és a turisztikai célterületek között. A
gazdasági szerkezet esetében érvényesülnek az egymást kiegészítő folyamatok, Szolnok logisztikai
profiljával szervezője a folyamatoknak, melyhez Mezőtúr termelői háttere megfelelően illeszkedik.
T1-T5
A Tisza-menti ökosztrádára a települések természeti, társadalmi, kulturális, infrastrukturális,
turisztikai, gazdasági szempontok mentén fűződnek fel a közlekedési kapcsolatok fejlesztésén
keresztül, a menetrendek összehangolásával, valamint a transzverzális közlekedési kapcsolatok
javításával és az alsórendű úthálózat fejlesztéseivel. Szolnok, mint tiszai pólusváros, a Tisza-menti
ártéri gazdálkodáshoz, víz- és tájgazdálkodáshoz fűződően térszervező központtá válik. Az agrárium
fejlesztései kapcsán megjelenő innovációk mezőgazdasági termelésben hozzájárulnak az
egészségesebb alapanyagok előállításához. A tiszai turizmus fejlesztéseit a hasonló adottságú
területeket magába foglaló ökosztráda mentén szükséges a térségek igényeinek és lehetőségeinek a
sokrétű összehangolásával megvalósítani, továbbá fontos szempont az egyensúly megteremtése az
ipari, mezőgazdasági területek és az üdülőövezetek között, melyek lehatárolását a megyei K+F
kutatások eredményei segíthetik.
T2-T3
A Nagykunság, a Tisza-tavi térség és a Jászság eltérő fejlődési pályákkal jellemezhető területek, a két
térség kapcsolata kevésbé hangsúlyos megyei szinten. A Jászság diverzifikált gazdaságát a Tisza-tavi
turisztikai attrakciók egészíthetik ki rekreációs kínálatukkal, ugyanakkor a Jászság identitástudata,
kulturális sokszínűsége is megfelelő párja a komplex turisztikai elképzelésnek a Tisza-mentén.
T2-T4
A Jászság és Mezőtúr – Tiszazug kapcsolódása a megyeszékhely érintésével lehetséges, az
elérhetőség javításával a két térség között a már meglévő kapcsolatok mélyülhetnek, ugyanakkor
közvetlen fejlődést generáló folyamatok kevésbé várhatóak köztük. A mezőgazdasághoz
kapcsolódóan leginkább a képzésekben és a gépgyártásban megvalósuló fejlesztések járulnak hozzá a
két térség összekapcsolódásához. A két cél ezen kívül nem áll ellentmondásban egymással,
ugyanakkor komolyabb kapcsolatok sem láthatóak.
T2-T5
A Tisza-menti ökosztráda a Jászsághoz az élhetőség javításán keresztül kapcsolódik, a térségi
igényeknek megfelelően a rekreációs, turisztikai és kulturális kínálatával járul hozzá a területi cél
kiteljesedéséhez. Az ipari területek és a mezőgazdasági, valamint rekreációs célokat kiszolgáló
területek között övezetek (pufferzónák) lehatárolása szükséges, a környezeti fenntarthatóság és az
élhetőség növelése érdekében a két terület között. Ezen kívül a két cél nem áll ellentmondásban
egymással.
T3-T4
A város-vidék kapcsolat megújítása a tiszántúli mezővárosi térségben a mezőgazdasági termelés
optimalizálásához és a zöld gazdaság kialakításához kapcsolódva fontos szempont mindkét területi
cél esetében. A települések önfenntartó képességének javítása, valamint a leszakadó területek
felzárkóztatása közös probléma, mely megoldását egy együttműködésen alapuló településhálózat
kialakítása segítheti. Karcagon a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó képzések koncentrálódnak, míg
Mezőtúron a hagyományos iskolarendszeri képzések mellett a mezőgazdasági feldolgozóipari
képzések jelennek meg. A területek turisztikai szempontból hasonló rekreációs kínálattal
rendelkeznek (kulturális örökség értékei, a vízi turizmus attrakciói), ugyanakkor a látogatószám
elszívását kiküszöbölendően szükséges egy egységes és átgondolt turizmuspolitika kialakítása.
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T3-T5
A Tisza vízrendszere a térség fő turisztikai szervezője, a kulturális örökség elemei, az épített
környezet, illetve a meglévő fürdőkapacitások egészítik ki kínálatát, melyek minőségi fejlesztése
tovább erősítheti a térségek élhetőségét és vonzerejét egyaránt. A vízrendszeri korszerűsítések a
térségi oktatásban megjelenő víz- és tájgazdálkodási elemekre építkezve valósulnak meg, kiegészülve
a területhasználat optimalizálásához kapcsolódó átszervezésekkel, ezáltal a térség településeinek
önfenntartó ereje tovább erősödik. A K+F kutatások eredményei és az ártéri gazdálkodás elősegítése
hozzájárul a lakosság életminőségének javulásához.
T4-T5
A Tisza menti ökosztráda elemei, a Tiszazug és a Körös-mente területe mozaikosabbá teszik a tájat,
hozzájárulva a turisztikai potenciál növekedéséhez, ami kiegészít a térségi elérhetőség javítása is. A
mezőgazdasági területhasználat optimalizálása, a halgazdálkodás feltételeinek javítása fontos a
települési önfenntarthatóság szempontjából. Az ártéri gazdálkodáshoz kapcsolódóan megjelenő
képzések, szabad vállalkozási zónák kialakítása is hozzájárul a térségek felzárkóztatásához.

Az egyes területi célok és specifikus célok közti koherencia
T1-S1
Szolnok gazdasági és funkcionális szerepének megerősítése, országos és nemzetközi
kapcsolatrendszerének bővítése szükségessé teszi a lakosság képzettségi szintjének emelését,
különösen a szaktudás és a kulcskompetenciák tekintetében, hogy megfelelő színvonalú és rugalmas
munkaerőpiaci kínálat álljon rendelkezésre. Szolnok ezen kívül K+F tudásbázisként, illetve az integrált
vízgazdálkodás országos központjaként jelenik meg. A képzettségi szintjének emelése együtt jár a
lakosság egészségi állapotának javulásával is.
T1-S2
Az agrárium és a hozzákapcsolódó feldolgozóipar jelentős K+F igénnyel léphet fel, melyre a Szolnoki
Főiskola potenciális tudásbázist építhet. A feldolgozóipar Szolnok térségi fejlesztése, valamint a
termékek szolnoki logisztikai központból történő továbbítása erősíti a nagytérségi pozíciót, különösen
a Budapest metropolisztérséghez történő kapcsolódást.
T1-S3
Szolnok a megye foglalkoztatási, oktatási, egészségügyi központja, mely jelentős szerepet játszik a
leszakadó társadalmi csoportok, különösen a szegregátumokban és hátrányos helyzetben élők
társadalmi felemelkedésében, foglalkoztatási lehetőségeinek bővítésében, hozzájárulva ezáltal ezen
csoportok életminőségének és esélyegyenlőségének javításához, munkaerőpiaci reintegrációjához, a
fiatalok munkához jutásához.
T1-S4
Szolnok, mint megyei szerepkörű tudásbázis, K+F, illetve oktatási és képzési központ elősegíti a
tudástársadalom által elvárt kompetenciák elterjesztését. A köz- és vasúti szűk keresztmetszetek
feloldása megkönnyíti a távolabb fekvő térségek elérhetőségét, fokozva a képzéseken résztvevők
számát.
T2-S1
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A Jászság elektronikai, gépipari termelő vállalatainak gazdasági igényeihez igazodóan a képzésekben
mutatkozó hiányosságok felszámolásra kerülnek, melyek keretében a piaci elvárásoknak megfelelően
gyakorlatban is sikeresen alkalmazható szaktudást adó képzések járulnak hozzá a térség
foglalkoztatási helyzetének javításához, a gazdaság diverzifikálásához.
T2-S2
A Jászság gazdasági (elektronikai, gépipari) profilja mellett kevésbé markáns agrárterületek
fejlesztései hozzájárulnak a térség kínálatának bővüléséhez, a feldolgozóipari korszerűsítések
megteremtik az egészségesebb élelmiszerek előállításának feltételeit.
T2-S3
Az elérhetőség javítása révén javul az alapvető szolgáltatásokhoz (pl.: egészségügy, stb.) való
hozzáférés. A társadalmi integráció segítése a gazdaság fejlesztéseihez kapcsolódóan valósulhat meg.
A két cél között jelentős érdemi kapcsolat nem figyelhető meg.
T2-S4
A Jászság kapcsolatai a budapesti agglomerációval az elérhetőség javításával még inkább
felértékelődnek, ugyanakkor a térség gazdasági súlyát tovább növelik a gazdaság élénkítéséhez
kapcsolódó képzések, melyek elősegítik egy komplex kínálattal rendelkező versenyképes térség
kialakulását.
T3-S1
A mezővárosok közti hálózat fejlesztésének fontos szempontját képezik az integrált szemléletű
szaktudással rendelkező személyek számának növelése, mivel az intézményszervezés és üzemeltetés
átgondolt, előrelátó tervezést igényel a vízgazdálkodásban, tájgazdálkodásban egyaránt.
T3-S2
A térségben a mezővárosi hagyományok alapján egymással kooperálnak a kialakult és már meglévő
hálózatokon keresztül a települések, ezáltal a képzési és mezőgazdasági központok K+F
eredményeinek átvétele javul, mely elősegíti az egészségesebb élelmiszerek termelését és a
fenntartható agrárgazdálkodás megvalósulását, illetve a foglalkoztatási szint növelését.
T3-S3
Nem fedezhető fel érdemi kapcsolat a két cél között.
T3-S4
A Tisza a térség fő turisztikai szervezője, kínálatát a meglévő termálfürdők egészítik ki, melyek
minőségi szolgáltatásokkal való bővítése hozzájárul a térség turisztikai potenciáljának
növekedéséhez. A klímaváltozás negatív hatásaira reagáló fejlesztések eredményeként növekszik a
tájak mozaikossága és terhelhetősége, továbbá az öntözőhálózat és vízi közműhálózat rekonstrukciói
hozzájárulnak a felszíni és felszín alatti víztestek állapotjavulásához, ezáltal az életminőség
változásaihoz.
T4-S1
Mezőtúr iskolavárosi szerepköre kapcsolódva a térség agrárgazdasági potenciáljához továbbbővül
olyan képzésekkel, melyek a gépipari és egyéb termelő vállalatok (pl.: feldolgozóipari vállalatok)
igényeihez igazodóan hozzásegítik a fiatalokat a megfelelő gyakorlatban is alkalmazható szaktudás
megszerzéséhez. Komplex tájgazdálkodási együttműködések alakulnak a képzésben megjelenő
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integrált szemléletű (víz-, táj-, környezettudatos gazdálkodás) oktatásban részesített személyek
számának növekedésével, valamint a K+F eredmények helyi termelőkhöz való eljuttatásával, melyek
hozzájárulnak a területhasználat optimalizálásához, új, hatékonyabb termelési technológiák
alkalmazásához.
T4-S2
A kialakuló települési együttműködések segítik az összehangolt tájgazdálkodás kialakulását, mely
hozzájárul a tanyás térségek megújulásához, valamint a mezőgazdaság jövedelemtermelő és
foglalkoztató szerepének növeléséhez. A fenntartható térségi és agrárgazdálkodás összefügg az
egészséges alapanyagok megtermelésével, melyeket az átvett innovációk és korszerű technikák
alkalmazása tesz lehetővé az együttműködéseken keresztül.
T4-S3
A társadalmi integráció a megvalósuló együttműködések keretében összefügg a mezőgazdasági
termelési és művelési ág váltáshoz kapcsolódó programok ösztönzésével, megújításával, melyekben
megjelennek az integrált tájgazdálkodás elemei (pl.: átképzési, foglalkoztatási, közmunka
programok).
T4-S4
A Tiszazug és a Körös mente felfűződik a Tisza menti ökosztrádára a vízi közműhálózatok
megújításával összefüggésben a táj teljesítőképessége és mozaikossága is növekszik, csökkenek a
klímaváltozás negatív hatásai az erdőtelepítéseknek és a vízszabályozó rendszerek kialakításának
köszönhetően. Az elérhetőség javulása összefügg a turisztikai potenciállal rendelkező területek
kihasználtságának növekedésével, ugyanakkor a hasonló desztinációs kínálat (Körösök, Tisza)
összehangolt tervezést igényel a települések között a turistát elszívó hatás veszélyének mérséklése
érdekében.
T5-S1
A vízgazdálkodásban, tájgazdálkodásban és környezettudatos gazdálkodásban jártas integrált
szemléletű szakemberképzéssel összefüggésben a Tisza mentén fokozatosan fejlődő komplex ártéri
víz- és tájgazdálkodási terület alakul ki, mely növeli a megye területeinek mozaikosságát, az
erdőterületek számát, a diverzitást, valamint a turisztikai potenciált.
T5-S2
A Tisza mentén az ártéri gazdálkodás kiegészül az erdőgazdálkodással, mely hozzájárul a fenntartható
tájgazdálkodás megteremtéshez, ezzel összefüggésben a kapcsolódó (át)képzési programokon
keresztül a foglalkoztatás növekedéséhez.
T5-S3
Nem fedezhető fel érdemi kapcsolat a két cél között.
T5-S4
A Tisza menti ökosztráda összefüggésben a vízi közmű hálózatok, valamint a táj
teljesítőképességének növeléséhez kapcsolódó fejlesztésekkel egy mozaikos, ártéri tájgazdálkodási
területté válik, mely turisztikai és mezőgazdasági lehetőségeket is magába foglal a helyi fejlesztések
kisváros-párok hálózatai mentén.
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Külső koherencia
Kapcsolódás a szomszédos megyék célrendszeréhez
Jász-Nagykun-Szolnok megyét északról Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megye, keletről Hajdú-Bihar
és Békés, délről Csongrád, délnyugatról Bács-Kiskun, nyugatról pedig Pest megye határolja. E hét
szomszédos megye Koncepciójának célrendszerével való külső koherencia vizsgálat kerül az
alábbiakban bemutatásra.
A1. ERŐTELJES KAPCSOLÓDÁS A MAKROGAZDASÁG FEJLŐDÉSI TENGELYEIRE: A megye a Budapest
metropolisz-térség dinamikusan urbanizálódó külső gyűrűjének részévé, illetve haszonélvezőjévé
válik
A cél illeszkedése Heves megye céljaihoz:
Ez a cél Heves megye „Komplex, integrált és foglalkoztatás-intenzív gazdaság” átfogó céljához
illeszkedik, ahol a megye versenyképességének erősítéséhez és gazdasági felzárkózásához
elengedhetetlen tényezőnek, a rendkívül alacsony foglalkoztatási rátának az emelése a fő cél, melyet
a megfelelő számú és minőségű munkahelyek biztosításához a külső források, befektetések térségbe
való vonzásával kívánnak elérni, mely összhangban van Jász-Nagykun-Szolnok megye makrotérségbe
kapcsolódásának igényével.
A cél illeszkedése Borsod-Abaúj-Zemplén megye céljaihoz:
Kapcsolódás nehezen mutatható ki Borsod-Abaúj-Zemplén megye célrendszerével, hiszen e
megyének a Budapest makrotérségtől való nagy földrajzi távolsága miatt nem lehet releváns
kapcsolódása.
A cél illeszkedése Hajdú-Bihar megye céljaihoz:
Kapcsolódás nehezen mutatható ki Hajdú-Bihar megye célrendszerével, hiszen Hajdú-Bihar megye
Budapest makrotérségtől való nagy földrajzi távolsága miatt nem lehet releváns kapcsolódás.
A cél illeszkedése Békés megye céljaihoz:
Kapcsolódás nem mutatható ki Békés megye ezen átfogó célja vonatkozásában, mely a nagy földrajzi
távolság miatt nem is várható el.
A cél illeszkedése Csongrád megye céljaihoz:
Kapcsolódás nehezen mutatható ki Csongrád megye célrendszerével, hiszen e megyének a Budapest
makrotérségtől való földrajzi távolsága miatt nem lehet releváns kapcsolódást kimutatni.
A cél illeszkedése Bács-Kiskun megye céljaihoz:
Kapcsolódás a Budapest makrotérséghez való kapcsolódásra vonatkozóan a megye célrendszerében
nem mutatható ki, azonban közvetetten a Pest megyéhez való területi felzárkózás a harmadik átfogó
célban „Területi felzárkózás, a megye belső kohéziójának erősítése” jelenik meg. A tematikus célok
közül „A megye belső kohézióját és makrotérségi integrációját szolgáló intézményi és infrastrukturális
fejlesztések” jelenti a kapcsolódást.
A cél illeszkedése Pest megye céljaihoz:
A kapcsolódás egyértelmű a Budapest makrotérséghez való kapcsolódás okán. Pest megye, a
Metropolisz Térség centrális elhelyezkedésénél fogva Magyarország és Közép-Európa
térszerkezetének jelentős csomópontjaként, nemzetközi és országos multimodális központként
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pozícionálja magát. Pest megye Koncepciójában a „Térszerkezet fejlesztése és kiegyensúlyozása”
átfogó célhoz való kapcsolódás egyértelmű, ahol a lokális és makrotérségi érdekeket kiszolgálni tudó,
fenntartható környezet kialakítása a cél. A terület kiegyensúlyozottabb fejlődését, annak európai
pozícióinak betöltését jobban szolgáló hálózatos térstruktúra kialakítására vonatkozóan határozott
elképzeléseket fogalmaz meg a megye Koncepciója és azt a megye szempontjából stratégiai célnak
tekinti.

A2. VÁLTOZATOS KULTÚRTÁJAK DINAMIKUS EGYENSÚLYA: Kialakulnak a globális társadalmi,
gazdasági és környezeti folyamatokhoz rugalmasan alkalmazkodni képes vidék társadalmi,
intézményi, tájszerkezeti feltételei
A cél illeszkedése Heves megye céljaihoz:
Ez a cél jól illeszkedik Heves megye magas színvonalú és egymással összhangban lévő épített és
természeti környezetet megcélzó átfogó céljával, de a „Komplex, integrált foglalkozás-intenzív
gazdaság” átfogó céllal is. Szoros kapcsolat mutatható ki továbbá az „Erős várostérségek, élhető
vidék, fenntartható környezet és térszerkezet” stratégiai céllal is.

A cél illeszkedése Borsod-Abaúj-Zemplén megye céljaihoz:
Ehhez a célhoz Borsod-Abaúj-Zemplén megye a „Természeti és kulturális erőforrások hatékonyabb,
fenntartható hasznosítása” és a „Térségi együttműködések ösztönzése” átfogó céljai kapcsolódnak.
Több B.A.Z. megyei stratégiai cél is kötődik ehhez a célhoz, mégpedig a következők: „Az egyedi
természeti és kulturális erőforrások fenntartható hasznosítása”, „Az energia megújuló erőforrásokból
történő előállításának és helyi használatának ösztönzése” stratégiai célok.
A cél illeszkedése Hajdú-Bihar megye céljaihoz:
E cél közvetlenül kapcsolódik Hajdú-Bihar megye „Hatékony víz-és energiagazdálkodás, valamint a
fenntartható környezetgazdálkodás feltételeinek megteremtése és fejlesztése a Tiszántúlon az
éghajlat-és klímaváltozás negatív hatásainak csökkentésére” átfogó céljához, illetve a
„Kistelepülések, mint az élhető vidéki közösségek színterei” 3. Stratégiai céljához. Kimutatható a
kapcsolódás a 2. horizontális elvvel is, mely szerint kiemelten fontos „A társadalom és a gazdaság
önszerveződő folyamatainak újjáélesztése”.
A cél illeszkedése Békés megye céljaihoz:
A cél jól kapcsolódik a „Békés megyében élők életkörülményeinek javítása, a megye fenntartható
gazdasági és társadalmi viszonyainak megteremtése, a foglalkoztatás javítása” komplex tartalmú
átfogó célhoz. Békés megye stratégiai céljai közül ez a cél leginkább a „Természeti és épített értékek,
a szellemi és kulturális örökség megóvása, alkotó innovatív fenntartható továbbfejlesztése” stratégiai
célhoz illeszkedik. Külön prioritás foglalkozik a megye térszerkezetének továbbfejlesztésével.
A cél illeszkedése Csongrád megye céljaihoz:
Ezen átfogó cél illeszkedik Csongrád megye „Klímaváltozásra reagáló innovatív gazdaság és
fenntartható erőforrás-gazdálkodás” átfogó céljához, illetve mindhárom területi céljához. JászNagykun-Szolnok megye vonatkozó átfogó célja az alábbi két horizontális célhoz is kapcsolódik:
„Értékteremtő és tartós foglalkoztatás növelése és társadalmi-intézményi feltételeinek javítása”, „Az
esélyegyenlőség, a köz-és környezetbiztonság, valamint a helyi közösségek integrált, összehangolt
fejlesztése, a szociális és környezeti érzékenység fokozása”.
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A cél illeszkedése Bács-Kiskun megye céljaihoz:
Ezen átfogó cél Bács-Kiskun megye két átfogó céljához is („A megye társadalmi-gazdasági súlyának
növelése a Kárpát-medencében és az európai térben inkluzív növekedés révén” és „Az emberek és a
környezet harmonikus együttélésének megteremtése” kapcsolódik.
A cél illeszkedése Pest megye céljaihoz:
Pest megye „Gazdaság dinamizálása” átfogó céljához kapcsolódik Jász-Nagykun-Szolnok megye
vonatkozó célja. Pest megye célrendszerében kapcsolódó stratégiai céloknak tekinthetőek az alábbi
stratégiai célok: „Tervezett, koordinált térségfejlesztés, policentrikus települési struktúra, takarékos
területhasználat, épített és környezeti értékek megóvása és fejlesztése”, „A gazdaság
teljesítőképességének, hatékonyságának és stabilitásának erősítése;több lábon álló gazdaság; a
technológia és tudásintenzív, valamint a foglalkoztatást erősítő ágazatok kiegyensúlyozott fejlesztése.
Az alábbi horizontális célok is szoros kapcsolatot mutatnak: „Hatékonyság”, „Értékmegőrzés,
értékteremtés”.

A3. EGÉSZSÉGES, KÉPZETT LAKOSSÁG, EGYÜTTMŰKÖDŐ TÁRSADALOM: A megyében fennmaradnak
és dinamikusan bővülnek a tudás- és hálózattársadalomba való bekapcsolódás terén elért
eredmények, és kialakulnak a munkaerőpiacra jutásban korlátozott csoportok bekapcsolódásához
szükséges feltételek
A cél illeszkedése Heves megye céljaihoz:
E cél szorosan kapcsolódik Heves megye „Produktív, képzett, a környezetével harmóniában élni képes
társadalom” átfogó céljával, illetve az „Érték- és egészségtudatos, szolidáris, innovációra nyitott
társadalom” stratégiai céllal, ahol fontos a népesség szellemi, erkölcsi, tudásban,
készségekben és értékekben való gyarapodásának elősegítése.
A cél illeszkedése Borsod-Abaúj-Zemplén megye céljaihoz:
Ezen átfogó célhoz Borsod-Abaúj-Zemplén megye a „A társadalom alkalmazkodó képességének
javítása” és a „Térségi együttműködések ösztönzése” átfogó célok csupán közvetetten illeszkednek,
hiszen a stratégiai célok vizsgálatával megállapítható, hogy B.A.Z. megye ezen átfogó cél eléréséhez
főként gazdasági vonatkozású stratégiai célt dolgozott ki, melynek fő eleme nem az egészséges,
képzett társadalom képét, hanem a munkaerőpiacra belépő és ott megerősödő foglalkoztatott
társadalmat vetíti elő.
A cél illeszkedése Hajdú-Bihar megye céljaihoz:
E cél közvetlenül kapcsolódik Hajdú-Bihar megye „A szegénység és társadalmi kirekesztés
csökkentéséhez, valamint a munkaképes korú lakosság piacképe képzettségi szintjének növeléséhez
szükséges szolgáltatás és közigazgatási funkciók erősítése” átfogó céljához. a kapcsolódás mind az
ágazati, mind a területi stratégiai célokkal kimutatható. „A megye gazdasági szerkezetének megfelelő
oktatás, szakképzés” és a”Közösségi, szociális és társadalmi fejlesztések a leszakadó társadalmi
csoportok esélyegyenlőségének és életminőségének javítására” ágazati stratégiai célokkal szoros és
egyértelmű az illeszkedés, éppúgy, mint a 2. horizontális céllal: „A foglalkoztatás növelése a megye
munkaképes korú lakossága körében”.
A cél illeszkedése Békés megye céljaihoz:
A cél jól kapcsolódik a „Békés megyében élők életkörülményeinek javítása, a megye fenntartható
gazdasági és társadalmi viszonyainak megteremtése, a foglalkoztatás javítása” átfogó céljához és a
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„Társadalmi-gazdasági kohézió erősítése a megye mag-és perifériális helyzetű térségei között”
stratégiai célhoz is.
A cél illeszkedése Csongrád megye céljaihoz:
Jász-Nagykun-Szolnok megye átfogó célja jól illeszkedik Csongrád megye „Vállalkozó kedvű, jól
képzett társadalomra épülő kooperáló gazdaság a megye húzóágazatain” átfogó céljához, illetve „Az
esélyegyenlőség, a köz-és környezetbiztonság, valamint a helyi közösségek integrált, összehangolt
fejlesztése, a szociális és környezeti érzékenység fokozása” horizontális céljához.
A cél illeszkedése Bács-Kiskun megye céljaihoz:
Jász-Nagykun-Szolnok megye vonatkozó céljához Bács-Kiskun megye „Egészséges és megújuló
társadalom” átfogó célja kötődik legszorosabban. Az átfogó célon túlmenően azonban a több
horizontális cél is, nevezetesen a „Társadalmi, gazdasági és környezeti szempontból fenntartható
fejlődés”, a „Partnerség és többszintű kormányzás”, illetve az „Esélyegyenlőség” horizontális célok
kapcsolata egyértelmű.
A cél illeszkedése Pest megye céljaihoz:
Ez a cél Pest megye „Társadalmi megújulás” átfogó céljához igen szorosan illeszkedik. A megye
számos stratégiai célja szoros kapcsolatot mutat, melyek az alábbiak: „Egészséges társadalom, a
megye lakossága egészségi állapotának javítása, kiemelt hangsúlyt fektetve az egészséges életmódra
és prevencióra”, „Kreatív, tudásalapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás biztosítása, az oktatás
intézményrendszerének infrastrukturális és tartalmi megújítása, a kultúra, a kulturális értékek
megőrzése és fejlesztése, a térségi-és helyi identitás erősítése”, „A szociális és közbiztonság
megerősítése, a közösségek megújítása, a családi értékek előtérbe helyezése, családbarát megye, a
társadalmi bizalom erősítése”. A kapcsolódás igen erős a „Területi és társadalmi kohézió, szociális
felzárkózás” és a „Partnerség, együttműködés” horizontális célokkal is.
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I.3. A prioritások beazonosítása, a célok és prioritások közti kapcsolatok
Az alábbiakban Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Program prioritásainak a koncepció
célrendszeréhez való illeszkedése kerül bemutatásra. A prioritásrendszer illeszkedését az alábbi ábra
szemlélteti.
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1. Prioritás: Gazdaságfejlesztés
A helyzetfeltárás bemutatta, hogy a megye hagyományosan erős ipari-gazdasági háttere ellenére
fokozatosan veszít pozíciójából, piacai beszűkülnek és csökken a foglalkoztatásban betöltött szerepe
is. A megye teljes egészében gazdasági visszaesés tapasztalható, mely leginkább a periférikus
területeket sújtja, azonban a gazdasági válság hatása a fejlettebb, iparosodottabb térségeket sem
kerülte el. A megye hagyományosan kiemelkedő gazdasági potenciállal rendelkező térsége a Jászság
és Szolnok környéke. A Jászságban az elektronikai, feldolgozó- és gépipar, míg Szolnok térségében a
gépipar, vasúti járműjavítás, illetve a logisztika a meghatározó ágazat.
A beruházások elmaradása, a befektetői kedv alacsony szintje sem kedvez a gazdasági szereplőknek.
Az alacsony foglalkoztatás kialakulásában szerepet játszik a lakosság alacsony képzési szintje,
különböző kompetenciák és a tudásgazdasághoz való általános és speciális készségek, valamint a
gyakorlatban is alkalmazható tudás, munkatapasztalat hiánya.
A prioritás ezért a megye üzleti környezetének javítását, vonzóbbá tételét, illetve a képzési struktúra
fejlesztését támogatja a sikeres fejlesztések, befektetések érdekében. A fejlődési pontokra a
gazdaság többi szereplőjének felfűződése várható a vállalkozás és befektetés ösztönzési
tevékenységek hatására. Különösen a kis- és középvállalkozások termelési hátterének fejlesztése,
kiépítése szükséges a piacszerzésre alkalmas eredmények elérése érdekében. A KKV-szektor
ösztönzése szükséges a különböző együttműködési formákban (klaszterek, beszállítói hálózatok, stb.)
való részvételre.
A prioritás Jász-Nagykun-Szolnok megye ipari-gazdasági-logisztikai potenciálját erősíti, melynek
hatására a térség erőteljesebben kapcsolódik a Budapest nagyvárostérséghez. Elsősorban a meglévő,
előző években kiépített ipari-gazdasági bázisokkal és infrastruktúrával, valamint termelési-szakmai
hagyományokkal rendelkező foglalkoztatási központok (Szolnok-Törökszentmiklós-Martfű térsége,
Jászság, Mezőtúr-Tiszazug) további megerősítése, üzleti környezetének és humánerőforrásának
speciális, térségi igényekre szabott kialakítása valósul meg, így járulva hozzá a hatékonyabb és
magasabb hozzáadott értékű termelés kialakításához, melyek hatásaként a térség bekapcsolódik a
globális termelési rendszerbe, különösen a beszállítói hálózatok révén. A Szolnok-Kecskemét közötti
együttműködés további erősítésével közös ipari agglomerációs zóna alakul ki, kihasználva a két város
ún. „csapágyváros” szerepét. A prioritás keretében a kis- és középvállalkozások versenyképességének
és gazdasági stabilitásának megteremtése áll a vállalkozások infrastrukturális, technológiai
hátterének fejlesztésével. A képzési rendszer optimalizálása, a lakosság képzettségi szintjének
emelése, modern kompetenciákkal való szélesítése a gyakorlóhelyek kialakításával és a
hiányszakmákra fókuszáló képzések ösztönzésével növeli a foglalkoztatottságot.
A megye turisztikai potenciálja, különösen a Tisza-tó térsége a turisztikai attrakciók és programok,
valamint a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások szűkössége miatt kevésbé kihasznált, az alacsony
látogatószám erős szezonalitással kapcsolódik. A prioritás célja ezért a vendégfogadás feltételeinek
javítása, kiegészülve attrakció- és szolgáltatásfejlesztéssel, továbbá a vonzó környezetben
megvalósuló sokszínű rendezvények még változatosabbá teszik a turisztikai kínálatot ezáltal
hozzájárulva a látogatószám és az eltöltött idő növekedéséhez.
A prioritás az üzleti környezet, ipari-termelési kapcsolatok kiépítése révén hozzájárul az A1. „Erőteljes
kapcsolódás a makrogazdaság fejlődési tengelyeire”, valamint a T1.„Szolnok nagyvárostérség
pozíciójának megerősítése a Bécs-Budapest-Belgrád fejlődési tengely és a Tisza-völgy
térrendszereiben”, a T2. „Az ipari agglomeráció városiasságának erősítése és a gazdaság
diverzifikációja a Jászságban”, a T3. „Városhálózati szerepek és város-vidék kapcsolat megújítása a
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tiszántúli mezővárosi térségben”, és a T4. „Tiszazug és Körös mente pozíciójának és önfenntartó
képességének javítása” területi célokhoz.
A képzési rendszer átalakítása, speciális képzésekre való fókuszálás, valamint gyakorlati képzés
hátterének megteremtése illeszkedik az A3. „Egészséges, képzett lakosság, együttműködő
társadalom” átfogó, az S1. „A lakosság képzettségi szintjének és egészségi állapotának javítása”
specifikus célhoz, valamint a H4. „A foglalkoztatás növelése a társadalom minden aktív korú
szegmensében” horizontális célhoz.
Prioritás kapcsolódása a releváns tematikus célkitűzésekhez
A prioritás az alábbi európai uniós tematikus célkitűzésekhez és beruházási prioritásokhoz
kapcsolódik:
(3) Kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása;
(4) Alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás;
(9) A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem;
(10) Az oktatásba és az egész életen át tartó tanulásba beruházás;
A kis- és középvállalkozások termelési infrastruktúrájának, gazdasági és technológiai hátterének
fejlesztése, a kapcsolatok kialakítása illeszkedik a (3) Kis- és középvállalkozások versenyképességének
javítása és a (4) Alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás célkitűzésekhez.
A képzési-oktatási rendszer optimalizálása, specifikus igényekre szabott kínálat, reflektálva a kialakult
hiányszakmákra, illetve a gyakorlati helyeken történő szakképzés megteremtése a (9) A társadalmi
befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem tematikus célhoz illeszkedik a foglalkoztatás
bővítésén és a munkaerőpiaci integráció elősegítésén keresztül, valamint hozzájárulnak a (10) Az
oktatásba és az egész életen át tartó tanulásba beruházás célkitűzésekben megfogalmazottak
teljesüléséhez.
Intézkedések szöveges bemutatása (potenciális kedvezményezetti kör, kiemelt vagy nagyprojektek
relevanciája)
A prioritásban megvalósuló négy intézkedés támogatja a gazdaság diverzifikációját, különböző
együttműködések és befektetés ösztönzés révén a hatékonyság növelését. A képzési programok a
lakosság képzettségi szintjének emelésével, a gyakorlati struktúra kialakításával járulnak hozzá a
foglalkoztatás bővítéséhez. A turisztikai beruházások az attrakció- és szolgáltatásfejlesztéssel a megye
vonzerejét növelik és javítják a foglalkoztatottak lehetőségeit is.
1.1. Intézkedés: Üzleti környezet fejlesztése
Az intézkedés a kis- és középvállalkozások termelési infrastrukturális és gazdasági hátterének
további erősítését szolgálja, ezáltal a termelés magasabb minőségi szintet érhet el. A térség
növekedésénél fogva felfűződik a nagyváros térségre, valamint a gazdasági térségek megyehatáron
átnyúló, kölcsönösen előnyös kooperációkat építenek ki.

1.1.1. Beavatkozás: Szolnok-Törökszentmiklós-Martfű térsége gazdasági súlyának növelése
A beavatkozás keretében Szolnok-Törökszentmiklós-Martfű és vonzáskörzetük gazdasági fejlődése
a vállalkozások termelési infrastrukturális hátterének (ipari parkok, telephelyek) és technológiai
bázisának javításán keresztül valósulhat meg. A fejlesztések kiemelt területeként jelenik meg a
gépgyártás, vegyipar és a logisztika, melyek a megye legjelentősebb ágazatai. A vállalkozások
eredményesebb piaci szereplését vállalati tanácsadói, marketing és brandképzési programok
támogatják, melyek kiegészülnek a Szolnoki Főiskola ipari-gazdasági szereplők, vállalkozások
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igényeihez igazított speciális képzési programokkal. A dinamikus fejlődés hatására Szolnok, mint
„csapágyváros” felfűződik a Budapesti metropolis térséghez és a nemzetközi piacokhoz, a SzolnokKecskemét együttműködés (vállalkozások közti együttműködések, közös termelési-, beszállítói- és
logisztikai-, marketingláncok) keretében kiépül a közép-alföldi ipari agglomeráció.
Törökszentmiklós esetében a város hagyományos ágazataira, illetve az ezen tradíciókra épülő ipari
arculatra fókuszál (élelmiszeripar, mezőgazdasági gépgyártás, feldolgozóipar). A vállalkozások és a
felsőoktatatási-kutatói szféra közti K+F és innovációs együttműködések szorosabbá válnak, a
Szolnoki Főiskola képzési rendszerének megerősítésével az intézmény a térség szellemi
tudásbázisává fejlődik, melyre építenek a gazdasági szereplők.
A térségi üzleti környezet, a termelési infrastruktúra fejlesztése, valamint a vállalkozások sikeres
piaci szereplését elősegítő magas minőségi szolgáltatások, vállalati együttműködések (különböző
hálózatok, beszállítói láncok) erősítése közép- és hosszútávon a termelékenység és
versenyképesség növekedését fokozva multiplikatív hatást fejt ki a beruházási kedvre, ezzel
párhuzamosan a foglalkoztatás bővülését eredményezi.
Potenciális kedvezményezettek köre: kis- és középvállalkozások, megyei és települési
önkormányzatok, önkormányzati vállalatok, Szolnoki Főiskola, civil és nonprofit szervezetek.
Indikátorok:
Betelepülő vállalkozások száma (db)
Fejlesztett terület nagysága (ha)

1.1.2. Beavatkozás: A Jászság gazdaságának erősítése
A beavatkozás keretében a Jászság sokoldalú gazdasági termelési infrastruktúrájának fejlesztése a
többpólusú térség diverzifikációját, vonzóképességét szolgálja, elsősorban az élelmiszeripar, a
műanyagipar, az elektronika és a vasúti járműgyártás területén. A megyehatárokon átívelő
horizontális és vertikális együttműködések (beszállítói hálózatok, klaszterek, vállalati és
felsőoktatási együttműködések) kialakítása mellett a KKV-k kiemelt támogatása, a vállalati
tanácsadás, marketing és brandépítés a Jászság versenyképességének javítását célzó makrotérségi
kapcsolódást
szolgálja,
Jászberény
„csapágyvárosként”
kapcsolódik
a
Budapest
nagyvárostérséghez.
A beavatkozás a már meglévő foglalkoztatási centrumok, ipari övezetek (ipari parkok, telephelyek)
további infrastrukturális fejlesztéséhez, a KKV-szektor technológiai hátterének megújításához járul
hozzá, melyhez a magas minőségi szolgáltatások (adminisztráció, marketing, piacszerzés,
vállalkozás- és befektetés ösztönzés) kapcsolódnak a vállalkozások termelékenységének fokozása,
piacszerzésének megkönnyítése érdekében. Ezzel nemcsak a térséget érintő elvándorlás állítható
meg, hanem élénk bevándorlássá alakítható, tekintve a térségbe naponta ingázók jelentős számát.
A Szent István Egyetem Jászberényi Főiskolai Kara tovább élénkíti a térség vonzerejét, biztosítja a
társadalmi igényeknek megfelelő képzettségű szakemberek utánpótlását a térségi vállalkozások
igényeihez igazított képzési programokon keresztül. A gazdasági potenciál fokozása érdekében a
középfokú oktatás, elsősorban a szakképzés igazodik a gazdaság igényeihez.
A beavatkozás a kiépült ipari-gazdasági szerkezet további fejlesztésére, diverzifikációjára építve
magas foglalkoztatási szint elérését szorgalmazza.
Potenciális kedvezményezettek köre: kis- és középvállalkozások, megyei és települési
önkormányzatok, önkormányzati vállalatok, Szent István Egyetem Jászberényi Főiskolai Kar, civil
és nonprofit szervezetek.
38

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM

Indikátorok:
Betelepülő vállalkozások száma (db)
Fejlesztett terület nagysága (ha)
1.1.3. Beavatkozás: Mezőtúr térség – Tiszazug gazdaságélénkítő programja
A beavatkozás célja Mezőtúr és Tiszazug térsége gazdasági stabilitásának megteremtése a nagy
hagyományokkal rendelkező építőanyag- és könnyűiparra, gépgyártásra, élelmiszer- és
feldolgozóiparra fókuszálva. A térségi potenciál fejlesztése a meglévő ipari parkok
infrastruktúrájának megerősítésén kívül kiegészül a KKV szektor telephelyeinek és technológiai
hátterének modernizálásával és a kapcsolódó szolgáltatások körének bővülésével. A térség a
kialakuló együttműködések (klaszterek, beszállítói hálózatok) hatására fokozza a megye Budapest
nagyvárostérséghez, illetve Szolnok-Kecskemét ipari agglomerációhoz való fűződését.
A gazdasági környezet megerősítésén túl Mezőtúr közép- és felsőoktatási, képzési rendszerének a
hagyományokkal rendelkező gépgyártás, élelmiszer- és feldolgozóipar igényeihez való igazítása a
magasan képzett munkaerő kibocsátásával segíti elő a térségi foglalkoztatás növekedését, a
termelési hagyományok továbbélését. A Gál Ferenc Főiskola – Mezőtúr felsőoktatási
erőforrásaival bekapcsolódik a térség gazdasági helyzetének élénkítésébe.
Potenciális kedvezményezettek köre: kis- és középvállalkozások, települési önkormányzatok,
önkormányzati vállalatok, Gál Ferenc Főiskola – Mezőtúr, Vidékfejlesztési innovációs
tudásközpont, civil és nonprofit szervezetek.
Indikátorok:
Betelepülő vállalkozások száma (db)
Fejlesztett terület nagysága (ha)
1.1.4. Beavatkozás: Nagykunság-Tisza-tavi térség felzárkóztatása
A térség gazdasági helyzetének erősítése a vállalkozások termelési hátterét adó meglévő
infrastrukturális kapacitások (ipari parkok, telephelyek, iparterületek) folyamatos fejlesztésén
keresztül valósulhat meg. A vállalkozások versenyképességét az egymás közti együttműködések
(klaszterek), külső szereplőkkel (beszállítói hálózatok), különösen felsőoktatási intézményekkel
való kapcsolatok jelentős mértékben fokozzák, kiegészülve tanácsadás és brandképzés
tevékenységeivel. A fejlesztések építenek a meglévő, korábbi években kialakított ipari parki
bázisra, fókuszálnak azok minőségi továbbfejlesztésére, pozíciójuk megerősítésére, különösen
tevékenységük ún. szoft elemekkel, különböző szolgáltatásokkal való bővítésére. A kis- és
középvállalkozások telephelyeinek megújítása, technológiájuk modernizálása szintén elősegíti a
foglalkoztatás bővülését, a gazdaság stabilitásának megteremtését.
Karcag és Kisújszállás esetében a feldolgozóipari és alkatrészgyártó kapacitás kiemelkedő
szerepének fokozása, ezen kívül a hulladékgazdálkodás és hulladékfeldolgozás erősítése
fogalmazódott meg, valamint Kunmadaras barnaöves területének rendezése várható a
beavatkozás keretein belül.
Potenciális kedvezményezettek köre: kis- és középvállalkozások, települési önkormányzatok,
önkormányzati vállalatok, civil és nonprofit szervezetek.
Indikátorok:
Betelepülő vállalkozások száma (db)
Fejlesztett terület nagysága (ha)
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1.2. Intézkedés: Vállalkozás- és befektetés ösztönzés
1.2.1 Beavatkozás: Vállalkozás- és befektetés ösztönzés
A megyében működő vállalkozói szektor megerősödését hátráltatják a beszűkült piaci
kapcsolataik, ismertségük hiánya. A termelési színvonal minőségbiztosítása, versenyképes
menedzsment foglalkoztatása a beszállítói, illetve nemzetközi piaci bekapcsolódás egyik
alapfeltétele. Ezen feltételek javítása érdekében szükséges a minőség- és vállalatirányítási
rendszerek kiépítése. A piaci lehetőségek bővítése érdekében komplex befektetés ösztönzési
programok megvalósítására kerül sor.
A beavatkozás ennek érdekében támogatja a vállalkozás-fejlesztéssel és befektetés ösztönzéssel
foglalkozó szervezetek tevékenységét, célzott programok megvalósítását (befektetés ösztönzés,
vállalati arculattervezés, marketing tevékenység, vállalati alsó és magas szintű tanácsadás,
innovációs szolgáltatások, szellemi tulajdonvédelem biztosítása) Jász-Nagykun-Szolnok megye
gazdasági-ipari diverzitásának növelése, valamint a kapcsolatok bővítése érdekében.
A beavatkozás támogatja továbbá a megyei vállalkozás- és befektetés ösztönzés eddigi
módszereinek megújítását, az operatív intézményrendszer kiépítését, valamint kapcsolódásának
biztosítását az országos vállalkozás- és befektetés ösztönzési szervezetek tevékenységéhez.
Potenciális kedvezményezettek köre: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fejlesztési Ügynökség, JászNagykun-Szolnok megyei Kereskedelmi és Iparkamara.
Indikátorok:
Támogatott tanácsadást igénybe vevő vállalkozások száma (db)
Támogatott befektetés ösztönzési programokban résztvevő vállalkozások száma (db)

1.3. Intézkedés: Képzési struktúra hiányosságainak felszámolása
Az intézkedés a helyzetfeltárásban megfogalmazott képzésbeli hiányosságokra, a lakosság
alacsony képzettségi szintjére reagál. Szükséges a kereslethez, illetve a domináns piaci trendekhez
igazítani a képzési-oktatási rendszert, mely a hiányszakmákhoz, valamint a megyei ipari-gazdasági
palettához illeszkedve nyújt át- és továbbképzési lehetőséget a sikeres munkavállalásra és a
munkaerőpiaci orientációra a foglalkoztatás növelése érdekében. Másrészt az intézkedés
keretében lehetőség nyílik a vállalkozások igényeinek megfelelő szakképesítéssel és gyakorlattal
rendelkező szakemberek képzésére gyakorlóhelyek kialakításával és tapasztalatokkal rendelkező
mentorok bevonásával. A felsőfokú oktatási intézmények (a megyében működő főiskolák)
fejlesztése, oktatási kínálatának diverzifikálása és korszerűsítése szintén kapcsolódik a lakosság
képzési szintjének emeléséhez, a gazdaság stabilitásának megteremtéséhez.

1.3.1. Beavatkozás: Gyakorlati képzőhelyek fejlesztése
A megye gazdasági stabilitásához elengedhetetlen a hozzáértő, képzett és megfelelő gyakorlattal
is rendelkező munkaerő utánpótlás biztosítása a megyei vállalkozások számára, elsősorban az
elektronika, a műanyag-, a gép- és feldolgozóipar területén. Ezért a beavatkozás keretében
megvalósul a vállalkozásokhoz kapcsolódó gyakorlati képzőhelyek infrastrukturális hátterének
kiépítése a szükséges eszközbázis kialakításával. Ez elősegíti, hogy a gyakorlati képzés termelő
vállalatoknál valós körülmények közötti megvalósításával és a szakmában nagy gyakorlattal
rendelkező mentorok bevonásával olyan fiatal szakemberek kerülnek ki a munkaerőpiacra, akik
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termelésben töltött gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek, és ez megkönnyíti a munkába
állásukat. A beavatkozás szerves része a tananyag gyakorlati képzéshez történő igazítása, az egyes
ágazatok speciális igényeihez adaptálása a jelentősebb foglalkoztatottal bíró vállalkozások, illetve
az ernyőszervezetek (megyei kereskedelmi és iparkamara, agrárkamara) bevonásával.
A beavatkozás keretében a felsőoktatásban részt vevő szakirányos hallgatók gyakorlatorientált,
termelésbe bevonható részképzése is kialakításra kerül.
Potenciális kedvezményezettek köre: közép- és felsőoktatási intézmények, továbbképző
központok, TISZK, vállalkozások, Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kereskedelmi és Iparkamara.
Indikátorok:
Támogatásból kialakított gyakorlati képzőhelyek száma (db)
Támogatott gyakorlati képzőhelyeken tanulók száma (fő)
1.3.2. Beavatkozás: Hiányszakmákra irányuló képzési struktúra kialakítása
A beavatkozás a jelenlegi és várható gazdasági igényeknek megfelelő hiányszakmákra fókuszáló
képzési struktúra kialakítását ösztönzi, mely a megyei gazdaság versenyképességét, egyes
esetekben a speciális munkaerő hiányát kezeli. A beavatkozás segíti a megye munkaképes korú
(aktív) lakossága képzettségi szintjének emelését, megfelelő munkaerőpiaci orientációját,
integrációját, melynek eredményeképpen a lakosság mind nagyobb része válik a munkaerőpiac
aktív szereplőjévé. A lakosság képzettségi szintje és kompetenciái kevésbé felelnek meg a
megyében termelő vállalatok által igényelt elvárásoknak. A beavatkozás támogatja a termelői
igényeknek és keresletnek megfelelő szintű szaktudással rendelkező munkavállalók képzését, az
eddigi nyújtott képzési paletta megújítását, a nem formális és informális képzési lehetőségek
bővítését, mellyel elősegíti a lakosság több lábon állását, a munkaerőpiacról eddig távolmaradók
integrációját és orientációját, javítva megyei foglalkoztatás szintjét. A munkavállalók
továbbképzése, speciális ismeretekkel történő bővítése, valamint a munkanélküliek át- és
továbbképzése szorosan illeszkedik a beavatkozás céljaihoz. A beavatkozás a megyehatáron
átívelő felsőoktatási együttműködések kialakulását, további erősödését is támogatja (pl.
Kecskeméti Főiskola).
Potenciális kedvezményezettek köre: továbbképző központok, TISZK, Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal, Szolnoki Főiskola, Szent István Egyetem Jászberényi Főiskolai Kar, Gál
Ferenc Főiskola – Mezőtúr, felnőttképzési intézmények, kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok.
Indikátorok:
Támogatásból megújított képzések száma (db)
Támogatás révén kialakított képzések száma (db)
Támogatott képzéseken eredményes vizsgát tevők száma (fő)

1.4. Intézkedés: A megye gazdaságát és vonzerejét erősítő turisztikai fejlesztések
Az intézkedés keretében megvalósul a megyében található turisztikai potenciál fejlesztése és
környezetrendezése, így vendégfogadásra alkalmassá válnak, kiépülnek a rekreációs területek és a
közösségi élet színterei is, melyet az itt lebonyolítandó rendezvények egészítenek ki. A
beavatkozás célja a turizmus szezonalitásának csökkentése, a turisták által eltöltött tartózkodási
idő növelése, a turizmus jövedelemtermelő képességének javítása, szűk keresztmetszetek
felszámolása attrakció- és szolgáltatás-, illetve rendezvényfejlesztéssel.
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1.4.1. Beavatkozás: Helyi értékekre alapozott és foglalkoztatás bővítő turizmusfejlesztés
E beavatkozás keretei közt a megye helyi értékeire, egyedi kínálatára alapozott kulturális-, vallási-,
művészeti-, konferencia- és sportrendezvények, fesztiválok infrastrukturális háttérfeltételeinek
megteremtése, eszközökkel való ellátása, technikai berendezések beszerzése, szabadtéri
színpadok, lelátók kiépítése, meglevők korszerűsítése lehetséges. A térségi-helyi termékek,
kifejezetten megyei hungarikumok bemutatása és pozícionálása, a megyei műemlékek felújítása,
valamint a hagyományok továbbélése a hagyományőrző kulturális szervezetek megújítása mellett
identitáserősítő célzattal is bír.
A megyében található turisztikai attrakciók infrastruktúrájának fejlesztése, többek között a helyi
természeti és épített örökségi értékek feltárása, a természeti látnivalók, történelmi és épített
örökség, múzeumok, templomok, helyi és országos védettséget élvező értékek felújítása, az
értékek kibontakoztatása, bemutathatóvá tétele, renoválása, turisztikai programcsomagok és
útvonalak összeállítása, marketingelemeinek kiépítése, valamint a kapcsolódó szolgáltatások
bővítése a desztinációk kínálatának színesítését eredményezik.
A beruházások keretében a fogadó környezet és feltételek megújulása, a kínálat bővülése is
hozzájárul a turisztikai potenciál erősítéséhez, a szezonalitás csökkentéséhez, a turisták
tartózkodási idejének növekedéséhez, melyek jelentős munkaerőpiaci bővülést eredményeznek,
mely különösen a perifériális fekvésű térségek lakossága számára teremtik meg a munkaerőpiaci
orientáció lehetőségét.
Potenciális kedvezményezettek köre: a megye lakossága, települési önkormányzatok,
önkormányzati költségvetési szervek, turisztikával foglalkozó, ahhoz szolgáltatásokkal kapcsolódó
kis- és középvállalkozások, civil és nonprofitszervezetek.
Indikátorok:
Támogatott rendezvények száma (db)
Támogatott turisztikai attrakciók száma (db)
1.4.2. Beavatkozás: Gyógy- és termálturizmus bázisának erősítése
A beavatkozás a megyében található gyógy- és termálvízkincs eddig kevésbé kiaknázott
lehetőségeinek erősítését szolgálja. A gyógy- és termálfürdők infrastrukturális fejlesztése, a
fogadási feltételek javítása és vonzó, a szabadidő kellemes eltöltésére ösztönző környezet
kialakítása (fürdők teljes körű felújítása, medencék építése, bővítése, modernizálása, a
fogadóépület rekonstrukciója, élményelemekkel történő színesítése, közösségi tereinek felújítása)
kiegészül az intézmények kizárólag egészségügyi finanszírozás által nem elszámolható szolgáltatási
körének bővítésével. A beavatkozások elősegítik a turisztikai szezon megnyújtását, a tartózkodási
idő növekedését és a térségbe érkező vendégek számának emelkedését. Emellett a fürdők
komplex energetikai célú fejlesztése a fenntarthatóságot szolgálják.
Potenciális kedvezményezettek köre: települési önkormányzatok, önkormányzati költségvetési
szervek, kis- és középvállalkozások, civil és nonprofit szervezetek.
Indikátorok:
Támogatásból létrehozott/megújított szolgáltatások száma (db)
Támogatásból létrehozott/felújított vízfelületek nagysága (m2)
Támogatásból megvalósuló fedett fürdőterületek nagysága (m2)
Támogatott fürdők látogatottságának növekedése (fő)
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1.4.3. Beavatkozás: Környezeti értékekre alapozott aktív turizmus fejlesztése (horgász-és
vadászturizmus, vizes élőhelyek természetközeli turizmusa feltételeinek megteremtése: Tisza,
Tisza-tó, Körös- mente-Tiszazug)
A beavatkozás a megye mozaikos, viszonylag érintetlen környezetének természetközeli
adottságaira építő azokat megőrző turisztikai vonzerejének, illetve infrastrukturális hátterének
kiépítésével szolgálja a térség látogatottságának növekedését. A Tisza megyét érintő szakaszának
és a Tisza-tó egészének komplex fejlesztése, a holtágak rekreációs célú vízrendezése, az
egyediséget bemutató ökopark és látogatóközpont, kerékpárút hálózattal összekötött ökotúrák és
tanösvények kialakítása szintén hozzájárul a szezonalitás csökkentéséhez, a turizmus
jövedelemtermelő és foglalkoztatás bővítő képességének erősítéséhez.
A Körös- mente-Tiszazug térség természetközeli turisztikai potenciál infrastrukturális hátterének
további erősítése különösen tanösvények kialakításán, vizes- és természetközeli élőhelyek
bemutatásán keresztül valósul meg. Ezekre fűződik fel a horgász-és vadászturizmus keresleti
oldalának, szolgáltatási palettájának bővítése, a térség egyedi élővilágát bemutató ökoparkok,
tájházak kiépítése, kerékpárút hálózattal történő összekapcsolása a térség vonzerejének
növekedését eredményezi, melynek hatására a csatlakozó attrakciók és szolgáltatások
fejlesztéseivel kiegészülve a térség a megye rekreációs zónájává válhat.
A Tisza és a Tisza-tó a megye legfontosabb turisztikai vonzereje, nemzetközi ismertsége egyrészt
az elmúlt időszak turisztikai fejlesztéseinek köszönhetően, másrészt a nemzetközi jelentőségű
Hortobágyhoz való kapcsolódása révén erősödött, azonban a benne rejlő turisztikai potenciálok
még messze kiaknázatlanok. A turisztikai szolgáltatások és programok szűkös kínálata
következtében a szálláshelyek kihasználtsága még a turisztikai szezonban is alacsony, ezért
szálláshelyfejlesztést szolgáló beruházás nem része a beavatkozásnak.
A Tiszához kapcsolódóan beruházás keretében a fentieken kívül a térség látnivalóit bemutató
gyalogos és kerékpáros túraútvonalak, sportoláshoz kapcsolódó szolgáltatások bővülése, illetve
ezekhez kapcsolódóan a vonzó, turisztikai attrakcióhoz illeszkedő településkörnyezet kialakítása
valósul meg. A térségi hagyományokra épülő kulturális- és gasztroturizmus, a fiatalok rekreációját
biztosító kulturális és zenei fesztiválok a rendezvényturizmus főbb elemei.
A tervezett beavatkozások révén új munkahelyteremtés is megvalósítható az idegenforgalmi
szektorban. Ezen beavatkozás a Tisza és a Tisza-tó turizmusának komplex fejlesztését célozza,
melynek keretében a Tisza menti és a Tisza-tó települései turisztikai szolgáltatásainak és attrakciókínálatának szezonalitását oldó fejlesztései, az itt-tartózkodást és a fogyasztási hajlandóság
növelését célzó beavatkozás valósul meg.
Potenciális kedvezményezettek köre: Tisza menti, Tisza-tavi, Körös- mente-Tiszazug térségi
települési önkormányzatok, költségvetési szervek, kis- és középvállalkozások, civil és nonprofit
szervezetek.
Indikátorok:
Támogatott attrakciók száma (db)
Támogatott attrakciók látogatószámának növekedése (fő)
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2. Prioritás: Közlekedésfejlesztés
A közlekedésfejlesztés prioritás a helyzetfeltárásban feltárt hiányosságokra, problémákra kíván
reagálni a közlekedési infrastruktúra és a hozzá kapcsolódó közösségi közlekedés szolgáltatásai
egyenetlenségei kapcsán a megyében. Jász-Nagykun-Szolnok megye egyenlőtlen térszerkezetének
fókuszpontjában Szolnok helyezkedik el, mely egyaránt vasúti és közúti csomópont, ugyanakkor
számos térség periférikus, kedvezőtlen helyzetben van, melyek hálózathoz való kapcsolódása nem
megoldott.
A prioritás különböző léptékű intézkedéseket foglal magába, melyek célzottan egy-egy hiányosság
megoldására, a kialakult helyzet javítására irányulnak.
A megye közlekedésföldrajzi pozícióját tekintve nagytérségi összefüggésrendszerben kedvező
helyzetben van, mivel elhelyezkedése lehetővé teszi a többirányú kapcsolódást a Budapest
nagyvárostérséghez, illetve a 7 szomszédos megyéhez. Az előző időszak nagyléptékű közúti
fejlesztései viszont a megye pozícióvesztéséhez járultak hozzá. A megépült autópályák elvitték a
fő áramot a közlekedésben, így a korábban kedvező pozícióban lévő csomópont (Szolnok) „légüres
térbe” került, továbbá logisztikai hálózati integrációs szerepe háttérbe szorult a fejlett közlekedési
kapcsolatok hiányában, ezáltal egyfajta térségi szerepvesztést élt át a város. A prioritás keretein
belül megjelenő nagytérségi közlekedési kapcsolatok fejlesztésére irányuló intézkedések a
bemutatott elmaradásra reagálva a külső kapcsolatok erősítését támogatják a Budapesti makrotérség, valamint a szomszédos megyék irányába. Szolnok fontos gazdasági-, közigazgatási-,
szolgáltatási központ, kiterjedt vonzáskörzettel rendelkező város, azonban a jelentős utasszámot a
meglévő közösségi közlekedési rendszer nem képes megfelelő minőségben kiszolgálni, ezért
fejlesztése és a közlekedési módok összehangolása szükséges.
A Budapesti nagyvárostérséghez való kapcsolódást erősítik a vasúti fővonalak, ugyanakkor
hozzájárulnak a biztonságos fenntartható közlekedéshez is. A megye vasúti fővonalain és
csomóponti településein keresztül nagy tranzitforgalom bonyolódik a szomszédos megyékkel és
országokkal egyaránt. Az utóbbi években a fővonalakra koncentrálva megkezdődtek nagyléptékű
vasúti fejlesztések, melyek az útidők csökkentésére, a pályák rekonstrukciójára, valamint a
teherbírás növelésére irányultak (pl. 100-as vasútvonal). A prioritásban megfogalmazott
intézkedés a fővonalak felújításának folytatását, valamint a hozzájuk kapcsolódó rekonstrukciókat
is támogatja.
A közúti mellékutak hálózata elavult, főként a 4, 5 és 6 számjegyű utak állapota rossz és leromlott,
különösen problémát jelent a megyében a Tisza mente, ahol frekventált turisztikai célterület
jellegének ellenére hosszabb szakaszokon tapasztalhatóak kapcsolati hiányok (pl. átkelési pontok,
hidak hiánya), erősen leromlott minőségű úthálózat, továbbá több térség (pl. tanyás térségek)
rendkívül kedvezőtlen helyzetben van, melyek hálózathoz kapcsolása nem megoldott.
A fő vasútvonalakra létra rendszerben felfűződő mellékvonalak ráhordó szerepe csekély, hiányzik
a transzverzális vasúti összeköttetés. Az alacsony utaslétszám párosul a fő irányokba történő
átszállási kényszerrel, illetve a rugalmatlan és összehangolatlan menetrendek megnövekedett
menetidőket eredményeznek, melyek nehézkessé teszik egy-egy funkcionális, egészségügyi,
gazdasági, foglalkoztatási és turisztikai központ elérését és egyre csökkenő utas számot, ezzel
csökkenő kapacitáskihasználtságot okoznak.
A mellékvonalas hálózatok elavultságának eredményeként a Tisza-tavi térség turisztikai
desztinációinak elérési ideje egyenlőtlen, Tiszafüred viszonylag kedvező helyzetéhez képest a Tisza
mentén délebbre haladva a közlekedési kapcsolatok hiánya és a járatsűrűségek okoznak
problémát. A leromlott útminőség, a megfelelő ráhordó képességű vasúti mellékvonalak hiánya,
valamint a menterendi problémák különösen kiéleződnek a Tisza-tó térségében és a Tisza mentén,
így gyengítik a turisztikai potenciál kihasználását.
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A prioritás intézkedéseiben az alsóbbrendű út- és vasúthálózat fejlesztései a hozzájuk kapcsolódó
különböző közösségi közlekedési módok összehangolásával együtt jelenik meg, ezzel elősegítve a
központi települések elérhetőségét.
A prioritás intézkedései elősegítik a fenntartható közösségi közlekedés kialakulását, a
hiányosságok felszámolása érdekében megjelenő elővárosi közlekedési fejlesztések, valamint a
hivatásforgalmú kerékpárutak kiépítése, a központok elérhetőségét és a térségek élhetőségét
javítják, illetve hozzájárulnak a közlekedésbiztonság növeléséhez.
Összességében a prioritás olyan helyi és nagytérségi hiányosságok, szűk kapacitások megoldására
fókuszál, amelyek figyelmen kívül hagyása esetén mélyülhet a térségek közti szakadék, illetve
fokozódhat a társadalmi-gazdasági és kulturális leszakadás.
A prioritás középpontjában a megye makrotérségi elérhetőségének javítása, valamint a szűk
közlekedési keresztmetszetek felszámolása áll, melyek révén a várostérségek megyén kívüli és
belüli közlekedési kapcsolatai megerősödnek. A prioritás a nagytérségi kapcsolódást biztosító
közlekedési folyosók kiépítése révén hozzájárul az A1. „Erőteljes kapcsolódás a makrogazdasági
fejlődési tengelyre” átfogó célhoz, másrészt az alsóbbrendű közlekedési infrastruktúra szűk
keresztmetszeteinek felszámolásával elősegíti az S4. „A társadalom és a gazdaság megújulását, a
táj konszolidációját hátráltató infrastrukturális hiányosságok felszámolása” specifikus cél
megvalósulását. Ezen kívül a különböző területi célok megvalósulását a közlekedés
infrastrukturális feltételeinek javításával, továbbá a közösségi közlekedés korszerűsítéseivel segíti
elő a T1. „Szolnok nagyváros térség pozíciójának megerősítése a Bécs- Budapest-Belgrád fejlődési
tengely és a Tisza-völgy térrendszereiben”, T2. „Az ipari agglomeráció városiasságának erősítése
és a gazdaság diverzifikációja a Jászságban”, T3. „Városhálózati szerepek és város-vidék kapcsolat
megújítása a tiszántúli mezővárosi térségben”, T4. „Tiszazug és Körös mente pozíciójának és
önfenntartó képességének javítása”területekhez kapcsolódóan.
Prioritás kapcsolódása a releváns tematikus célkitűzésekhez
A prioritás az alábbi európai uniós tematikus célkitűzésekhez és beruházási prioritásokhoz
kapcsolódik:
Tematikus célkitűzések:
(3) Kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása;
(4) Az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás;
(5) Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatkezelés előmozdítása;
(6) A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonysága;
(7) A fenntartható közlekedés előmozdítása, kapacitáshiányok megszüntetése;
(8) A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése;
(9) A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem.
A prioritás keretében megvalósuló közlekedési fejlesztések eredményeként javul a foglalkoztatási,
turisztikai és funkcionális központok elérhetősége, az utazási idő csökken, ezen kívül a
mellékvonalak főfolyosókra csatlakozása, a ráhordás biztosítása is megvalósul. A prioritás ezáltal
hozzájárul a fenti tematikus célkitűzések teljesüléséhez.
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Intézkedések szöveges bemutatása (potenciális kedvezményezetti kör, kiemelt vagy
nagyprojektek relevanciája)

2.1. Intézkedés: Nagytérségi közlekedési fejlesztések
Az intézkedésben a megye makrotérségi pozícióinak erősítésére irányuló fejlesztések jelennek
meg. A közlekedéshez kapcsolódó közúti és vasúti fejlesztések a fő tengelyek mentén a külső és
belső kapcsolatok javítására irányulnak. A környezeti, társadalmi és gazdasági szempontokat
figyelembe vevő fejlesztések középpontjában a kapacitásnövelés, a tehermentesítés és az
elérhetőség növelése áll. Az elérési idők csökkenése hozzájárul a térségek gazdasági pozícióijának
megerősödéséhez. Az intézkedés hatására növekszik a megye térszervező ereje, mely tovagyűrűző
hatása a megye gazdasági és társadalmi életében is jelentkezik, a megye gyorsabb
megközelíthetősége, a belső és külső irányú hálózatosodás hozzájárulnak a beruházási kedv
növeléséhez is.

2.1.1. Beavatkozás: Nagytérségi közlekedésfejlesztések a megyében (M4, M8, 32, 34, M44)
Az elmúlt időszak fejlesztéseinek hatására (M8, M3) a megye térszervező ereje gyengült. Jelen
beavatkozás keretein belül elsősorban a fő közlekedési folyosók kerülnek megújításra. Az
infrastruktúrafejlesztések középpontjában Heves (32, 34 sz. főút) és Békés (44, 46 sz. főút) megye,
valamint Budapesttel (M4, M8 autópálya) való kapcsolódás biztosítása áll.
A nagy személy- és tranzitforgalmat lebonyolító vasúti fővonalak (100, 120 sz. vasútvonal)
esetében a Szolnok-Szajol szakaszon megkezdett rekonstrukciós munkálatok befejezése után, a
fejlesztések a további szakaszokon folytatódnak, illetve a beavatkozás része a szolnoki pályaudvar
megújítása is. A beavatkozás támogatást nyújt a tiszai és zagyvai hidak korszerűsítésére és
építésére, ezáltal elősegítve a transzverzális vasúti összeköttetés javulását. A megyeszékhely
logisztikai pozícióit jelentősen fogja javítani a VO vasúti pálya megépítése.
A beavatkozás a kitüntetett fő irányok kapcsán előtérbe helyezi a közlekedési szűk
keresztmetszetek felszámolását a közlekedési szükségletekhez igazodva, így lehetőség nyílik az
utak kapacitásbővítésére (sávok számának bővítésével, gyorsító sávok kialakításával,
útpályaszerkezet megújításával, települési elkerülők építése), illetve a közlekedési csomópontok
megújítására. A főutakhoz kapcsolódóan a települési elkerülők építése Jászberény (32),
Törökszentmiklós (46), Szandaszőlős (442) és Fegyvernek esetében különösen indokolt.
A Szolnok térségi kapcsolatai erősítését segíti elő az M8 Szolnok-Kecskemét szakasz kiépítése,
mely a főváros és a kecskeméti kapcsolatok felélénkülését is egyaránt szolgálja. A közlekedési szűk
keresztmetszetek felszámolása a gyorsforgalmi hálózat fejlesztésein keresztül jelenik meg a
beavatkozásban, a nagy tranzitforgalmú utaknál szükséges a települési elkerülők megépítése
Fegyvernek-Püspökladány (M4), illetve Tiszakürt-Kondoros szakaszokon (M44).
A fejlesztések hatására a megye megerősíti az országos közlekedési hálózatba csatlakozását,
erősödnek makrotérségi szerepkörei, illetve kiszélesedik logisztikai szerepköre. A gazdaságitermelési infrastruktúra közúti alapjainak megújításával a hálózatosodás mértéke is növekszik.
Potenciális kedvezményezettek köre: Magyar Közút Zrt., MÁV Zrt., települési önkormányzatok
Indikátorok:
Támogatásból felújított utak hossza (km)
Támogatásból megépített utak hossza (km)
Támogatásból felújított vasúti pálya hossza (km)
Támogatásból felújított szakaszokon elérési idő csökkenése (perc/%)
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2.2. Intézkedés: Alsóbbrendű közlekedési infrastruktúra hálózati elemek fejlesztése
Az intézkedés beavatkozásai révén a megyén belüli elérhetőség javul, a csökkenő elérési idők
mellett a fő közlekedési tengelyekre való kapcsolódás is erősödik mind vasúti, mind közúti vonalas
infrastruktúrák esetében, a különböző közösségi közlekedési módok összehangolásának
következtében megvalósul a fenntartható közösségi közlekedés, mely hozzájárul a foglalkoztatás
bővüléséhez, illetve a fő fejlődési csomópontok elérhetővé válnak az elmaradottabb térségekből
is, így azok húzóereje kifejtheti pozitív hatásait. A támogatások elősegítik a foglalkoztatás
bővülését, valamint hozzájárulnak a társadalom és a gazdaság megújulásához, a turisztikai
potenciál növekedéséhez.

2.2.1. Beavatkozás: Alsórendű közúthálózati elemek fejlesztése
A megyében országos szinten a legalacsonyabb az útsűrűség, a kapcsolódó felújítások fajlagos
költségei ugyanakkor az egyik legmagasabbak, mely értékek a hálózat elavultságára utalnak, ezért
a beavatkozás kiemelkedően fontos eleme a mellékutak gyorsított felújítása.
A fejlesztések középpontjában a közlekedési szűk keresztmetszetek felszámolására irányuló
infrastrukturális fejlesztések állnak, melynek keretében lehetőség nyílik a foglalkoztatási és
szolgáltatási központok, gazdasági bázisok (ipartelepek, telephelyek), perifériális területek (falvak,
tanyák, fő közlekedési folyosók árnyékában található települések) közúti és vasúti
elérhetőségének javítására, így elősegítve a foglalkoztatás élénkülését.
A fejlesztések hatására javulnak a közúti közlekedési kapcsolatok, csökkenek az elérési idők a
központok irányába.
A turisztikai attrakciók jobb megközelítését célzó, területi integrációt segítő úthálózati fejlesztések
elősegítik a turisztikai potenciál erőteljesebb kihasználását, továbbá a környező településeknek is
lehetőséget nyújtanak a turizmusba való bekapcsolódásra. A beavatkozás a Tisza-tó menti
alsóbbrendű úthálózat fejlesztéseire kiemelkedően fókuszál.
A települések hálózatba kapcsolása mellett a térségi központok elérhetőségének javítására is
lehetőség nyílik, mely hozzájárul a települések társadalmi, gazdasági leszakadásának
mérsékléséhez.
A fejlesztések a turisztikai potenciállal rendelkező települések tekintetében hozzájárulnak a
térségbe érkező látogatószám növekedéséhez, a szezonalitás csökkentéséhez, melynek hatására a
Tisza-tavi térség vonzóbbá válik az idegenforgalom és a befektetők számára.
A települések megközelíthetőségének javulásával bekapcsolódhatnak helyi termékeikkel és
szolgáltatásaikkal a térségi turizmusba, mely elősegíti a vállalkozói kedv élénkülését, illetve a
javuló elérhetőség várhatóan a turistaszám növekedését eredményezi, ezáltal a térség
önfenntartó képessége növekszik, leszakadása mérséklődik.
Potenciális kedvezményezettek köre: Magyar Közút Zrt., MÁV Zrt., települési önkormányzatok
Indikátorok:
Támogatásból felújított utak hossza (km)
Támogatásból megépített utak hossza (km)
Támogatásból felújított szakaszokon elérési idő csökkenése (perc/%)
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2.2.2. Beavatkozás: Vasúti mellékvonal-hálózati fejlesztések
A beavatkozás a vasúti mellékvonal-hálózat korszerűsítését támogatja a meglévő szakaszokon a
vasúti pálya al- és felépítményeinek fejlesztésével, a kiszolgáló létesítmények korszerűsítésével,
bővítésével, utasforgalmi és utastájékoztatási rendszerek fejlesztésével, a fogadó létesítmények
minőségi fejlesztésével. A fejlesztések eredményeként csökkennek az elérési idők, az összehangolt
közösségi közlekedés költséghatékonyabban és gyorsabb elérhetőséggel szolgálja a társadalmi és
gazdasági igényeket, illetve elősegíti a turisztikai desztinációk potenciáljának nagyobb
kihasználását. A vonalak megyehatáron átnyúló fejlesztése a megyén kívüli kapcsolatok erősítését,
a megyehatár menti várospárok erőteljesebb összefogását eredményezi.
Potenciális kedvezményezettek köre: MÁV Zrt.
Indikátorok:
Támogatásból felújított vasúti pálya hossza (km)
Támogatásból felújított szakaszokon elérési idő csökkenése (perc/%)

2.3. Intézkedés: Fenntartható közlekedés feltételeinek megteremtése
A megyei közlekedés fenntarthatóságának növelése érdekében jelen intézkedés beavatkozásai a
meglévő közlekedési rendszerek korszerűsítésére, valamint közösségi szempontok szerinti
fejlesztéseire irányulnak. Az intézkedés kiterjed Szolnok funkcionális várostérségi pozíciójának
erősítésére, illetve olyan fenntartható közlekedési módok támogatására (hivatásforgalmú
kerékpárút-hálózat fejlesztései), amelyek élhetőbb környezetet biztosítanak, növelik a
közlekedésbiztonságot, valamint hozzájárulnak a lakosság egészségügyi állapotának
megőrzéséhez és a foglalkoztatás szélesítéséhez a javuló elérhetőségen keresztül.
Az intézkedés keretében a megye kiemelt turisztikai desztinációjának, a Tisza-tónak az
elérhetőségét is javítani kívánják a tervezett beavatkozások. A Tisza-tó térsége, különösen annak
déli-délnyugati része a közlekedési kapcsolatok árnyékában sajátos belső perifériális helyzetben
van, amelynek fejlesztése, felsőbbrendű úthálózatba integrálása hozzájárul a térség
leszakadásának mérsékléséhez, a turizmus multiplikátor hatásának erősítéséhez.

2.3.1. Beavatkozás: Közösségi közlekedés fejlesztései
A beavatkozás az elővárosi közösségi közlekedés elemeinek összehangolására, a szükséges
infrastrukturális elemek kiépítésére, fejlesztésére fókuszál. A fejlesztések magukba foglalják a
közlekedési pályákhoz kapcsolódó beruházásokat (pl. buszsávok, buszöblök, zsilipek kialakítása), a
kapcsolódó közlekedési irányítási, utastájékoztatási és utasforgalmi elemek kiépítését is, amelyek
gyorsabbá, hatékonyabbá teszik a közösségi közlekedést.
A beavatkozás kifejezett célja a környezeti terhelés mérséklése, fő szempont az üvegházhatású
gázok kibocsátásának, a zajszennyezés, a por és az emisszió csökkentése.
A fejlesztésekben érvényesülő energetikai szempontok a hatékony energiagazdálkodás
megteremtését segítik elő a városokban. Az útvonalak és a hozzájuk kapcsolódó megállók
kialakítása, az utazók igényeihez igazított menetrendek és minőségi szolgáltatások hozzájárulnak
az üzemanyag felhasználásának csökkentéséhez, a közösségi közlekedést igénybevevők számának
növekedéséhez, valamint fenntartható közösségi közlekedéshez.
A beavatkozás kiterjed a vasúti és közúti (autóbusz) közlekedés racionalizálására, a közösségi
közlekedés menetrendjeinek összehangolására.
A beavatkozás a foglalkoztatási és funkcionális várostérségekhez (FVT) kapcsolódó elővárosi és
közösségi közlekedés (vasúti, autóbusz) korszerűsítések különösen Szolnok, Martfű, Jászberény,
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Jászapáti várostérségekre fókuszálva fokozzák a foglalkoztatás növekedését, ezek hatására javul a
napi ingázás közlekedési feltételrendszere, valamint Szolnok térségi és megyei szerepköre is
erősödik.
A Szolnoki FVT területén egyes közlekedési módokkal összehangoltan valósul meg a kerékpárút
hálózat fejlesztése.
A fejlesztések eredményeként a közösségi közlekedés környezetileg és gazdaságilag is
fenntartható alternatívát kínál a közlekedésben résztvevők számára. Az utasbarát szolgáltatások
hatására növekszik a közösségi közlekedést választók száma, illetve a fejlesztések hozzájárulnak az
érintett térségek élhetőségének növekedéséhez.
Potenciális kedvezményezettek köre: MÁV Zrt., Jászkun Volán Zrt, települési önkormányzatok és
intézményeik
Indikátorok:
Fejlesztett városi, helyi tömegközlekedéssel érintett lakosság száma (fő)
2.3.2. Beavatkozás: Hivatásforgalmú és turisztikai kerékpárforgalmi hálózat fejlesztései
A beavatkozás a hivatásforgalmú kerékpárút hálózat infrastrukturális fejlesztésére irányul a
megyében a Szolnoki funkcionális várostérségen kívüli területeken (új kerékpárutak kiépítésével,
meglévő szakaszok felújításával, hálózatba kapcsolásával). (A Szolnoki FVT területén az elővárosi
közlekedési rendszer komplex fejlesztése keretében, az egyes közlekedési módokkal
összehangoltan, külön beavatkozás keretében jelenik meg a kerékpárút fejlesztés.)
A fejlesztések elsősorban az ipari területek, telephelyek elérhetőségének javítását szolgálják a
Jászságban és Mezőtúr térségében, szem előtt tartva a logisztikai központok elérhetőségének
javítását.
A közlekedés biztonságtechnikai előremozdítása érdekében fókuszál a nagyobb forgalmú közutak
mentén a településeket összekötő kerékpárút hálózat kiépítésére, ezekhez kapcsolódóan
levegőbiztonsági szempontok érvényesítése a kerékpárral közlekedők egészségének védelme
érdekében, ennek hatására a térségi foglalkoztató központokat, gazdasági területeket kerékpáros
megközelítése, a települések közti kerékpáros közlekedés válik biztonságosabbá.
A beavatkozás ezen kívül magába foglalja a meglévő turisztikai célú kerékpárutak EUROVELO
hálózatba kapcsolásához, továbbá a környező jelentős turisztikai potenciállal bíró területekhez (pl.
Hortobágy) való kapcsolódás érdekében új szakaszok kiépítését is.
A fejlesztések eredményeként komplex megyehatáron átívelő desztinációs kínálat kialakítására
nyílik lehetőség.
Potenciális kedvezményezettek köre: települési önkormányzatok és intézményeik, TDM
szervezetek, kis- és középvállalkozások
Indikátorok:
Támogatott kerékpárforgalmi létesítmények hossza (km)
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3. Prioritás: Agrárium fejlesztése
Jász-Nagykun-Szolnok megye agráriumi adottságai kedvezőek, viszont az elmúlt időszakban
érvényesülő negatív tendenciák rámutattak az ágazatok hiányosságaira, a fejlesztések
szükségességére, több ágazat esetében (pl.: állattenyésztés, halgazdálkodás, szántóföldi
növénytermesztés) a termelési volumen visszaesése figyelhető meg.
A megye nagy részén kiválóak a talajadottságok, legfőképpen a csernozjom és azok altípusai
találhatóak meg a területén, melyek megfelelő alapként szolgálnak a szántóföldi termeléshez,
ugyanakkor az ország egyik legszárazabb vidéke is egyben a térség, ahol a gyakori aszályok és
belvizek hatására egyszerre jellemző a vízhiány és víztöbblet, amit a klímaváltozás extrémitása
csak tovább súlyosbít.
A kedvező termelési adottságok nem párosulnak korszerű feldolgozóipari háttérrel, a megtermelt
termékek jelentős része alacsony feldolgozottságban kerül ki a megyéből, ugyanakkor az
egészséges, funkcionális élelmiszerek iránti megnövekedett keresletet nem képes kiszolgálni a
megyei feldolgozóipar.
Jász-Nagykun-Szolnok megye jól kiépített öntözőhálózattal rendelkezik, melynek állapota azonban
rendkívül elavult, így a szántóföldi műveléshez kapcsolódó pozitív hatás mérsékelt, ezért
szükséges a kapacitás közel teljes körű rekonstrukciója. A hálózat működését a különböző
tulajdonviszonyok is hátráltatják, ennek rendezése szükséges az egységes és hatékony kezelés,
működtetés érdekében. A szikes vagy egyéb, hagyományos mezőgazdasági termelés számára
kedvezőtlen talajadottságú területek, főként a rizstermesztésnek vagy egyéb, a táji adottságokhoz
igazodó speciális növények (pl. egyes gyógynövény fajták) termesztésének kedvezhetnek,
ugyanakkor a folyók menti ártéri területek optimális hasznosítása még nem valósult meg a
megyében.
A Tisza és a megye folyói a holtágakkal és a tavakkal a halgazdálkodás alapját képezik, ugyanakkor
sok esetben hiányoznak a hozzájuk kapcsolódó kiépített termelési és feldolgozó kapacitások, a
megfelelő gazdálkodási feltételrendszer.
A megyében gyenge a mezőgazdaság foglalkoztatási és jövedelemtermelő képessége, illetve a
hagyományosan erős állattartó ágazat részesedése radikálisan lecsökkent a rendszerváltás óta. Az
agrárium talpra állását a szereplők közötti (termelők, kkv-k, feldolgozóipar, a potenciális
felvevőpiac) együttműködés hiánya is nagymértékben késlelteti. A tanyás térségek leszakadását
nemcsak periférikus helyzetük, hanem hagyományos gazdálkodási funkciójuk elvesztése is
fokozza.
Ezekre a problémákra kíván reagálni a prioritás azzal, hogy megteremti a magas minőségű,
korszerű és a táji adottságokhoz nagymértékben igazodó mezőgazdasági termelés és
állattenyésztés feltételeit, és kiemelten fókuszál a termékek magasabb szintű feldolgozására, az
ehhez szükséges infrastrukturális feltételek kialakítására, a teljes terméklánc, termelési vertikum
kialakítására.
A prioritás keretében a megye agráriumának fejlesztése kerül előtérbe, mely révén az A2.
„Változatos kultúrtájak dinamikus egyensúlya” átfogó célhoz azáltal járul hozzá a prioritás, hogy a
birtokrendezést, a diverzifikált, táji adottságokhoz igazodó tájhasználat kialakítását ösztönzi.
Az agrárium ágazatainak vertikummá fejlesztésével, továbbá a magasabb hozzáadott értéket
termelő feldolgozóipar alapjainak megteremtésével, valamint a kutatás-fejlesztéssel foglalkozó
intézmények eredményeinek átvételével a termelés optimalizálást segítő információáramlás
csatornáinak kiépülése mellett a prioritás hozzájárul az S2. „Az agrárvertikum
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versenyképességének, tájfenntartó- és foglalkoztatási potenciáljának növelése” specifikus cél
megvalósulásához.
A megye adottságaihoz igazodó művelési ágak és az erdőgazdálkodás kialakítása hozzájárul a
diverzitás növekedéséhez és a környezet megújulásához, illeszkedve az S4. „A társadalom és a
gazdaság megújulását, a táj konszolidációját hátráltató infrastrukturális hiányosságok
felszámolása” specifikus célhoz.
A prioritásban kialakított intézkedés a megyei agrárium versenyképességének növelését segíti elő.
A prioritás beavatkozásai fókuszálnak az agrárium ágazatainak korszerűsítésére, a termelés
racionalizálására és a minőségi termékek előállításához szükséges infrastruktúra megteremtésére.
A feldolgozóipari fejlesztések kiterjednek az állattenyésztéshez, halgazdálkodáshoz,
növénytermesztéshez, kertészethez kapcsolódó termelés fejlesztésére.
A mezőgazdasági vertikumok kialakításával magasabb hozzáadott értékű mezőgazdasági –
élelmiszeripari termékek előállítására lesz lehetőség, amelyeknek multiplikatív hatása van a
gazdaságra és a kapcsolódó ágazatokra, bővül a foglalkoztatás, a K+F tevékenységek kapcsán
erősödő feldolgozóipar és termékkínálat képes a megye gazdasági kapcsolatait kiterjeszteni, az új
piacok erősítik a termelési-feldolgozási együttműködéseket, illetve a beszállítói-logisztikai
hálózatok kialakulását.
A megyében található tanyás térségek mezőgazdasági funkcióinak megerősítése, illetve új
funkciókkal való megtöltése is megjelenik a prioritás beavatkozásaiban, ezzel elősegítve
fejlődésüket, valamint tájgazdálkodásban betöltött szerepük újraértelmezését. A megye
mozaikosságát növelik a kertészetek, melyek fejlesztése a geotermikus energiához kapcsolódóan
fenntarthatóan valósul meg.
Prioritás kapcsolódása a releváns tematikus célkitűzésekhez
A prioritás az alábbi európai uniós tematikus célkitűzésekhez és beruházási prioritásokhoz
kapcsolódik:
Tematikus célkitűzések:
(3.) A kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EMVA keretében) a halászati és akvakultúraágazat (az ETHA keretében) versenyképességének javítása;
(4.) Az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden
ágazatban
(5.) Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, kockázat megelőzés és-kezelés előmozdítása
(6.) A környezetvédelem és erőforrás felhasználás hatékonyság
(8.) A foglalkoztatás bővítése és a munkavállalói mobilitás ösztönzése
A mezőgazdasági termelést végző vállalkozások infrastrukturális hátterének folyamatos fejlesztése
és az erre épülő agrár-, élelmiszer feldolgozóipari vertikum erősítése, piaci lehetőségeinek
bővítése illeszkedik a (3.) A kis és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EMVA keretében) a
halászati és akvakultúra-ágazat (az ETHA keretében) versenyképességének javítása tematikus
célhoz. A fejlesztések hatására fokozódó versenyképesség és piaci bővülés a foglalkoztatás
növekedését eredményezi, így kapcsolódik a (8.) A foglalkoztatás bővítése és a munkavállalói
mobilitás ösztönzése célban megfogalmazottakhoz, melyhez a technológiai fejlesztések, K+F
tevékenység és az innovatív módszerek lakossághoz való eljuttatása szintén hozzájárulnak. A
területhasználat optimalizálása, művelési ágváltás, megújuló és alternatív energiaforrások
használata a (4.) Az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás
támogatása minden ágazatban, az (5.) Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, kockázatmegelőzés- és kezelés előmozdítása és a (6.) A környezetvédelem és erőforrás felhasználás
hatékonyság tematikus célokra reagál.
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Intézkedések szöveges bemutatása (potenciális kedvezményezetti kör, kiemelt vagy
nagyprojektek relevanciája)

3.1. Intézkedés: Agrárium versenyképességének javítását szolgáló intézkedés
Az intézkedés beavatkozási területei egy-egy, a megye meglévő adottságaira építkező agráriumi
ágazat komplex fejlesztését tartalmazzák, illetve elősegítik az ágazatban a kutatás-fejlesztés
eredményeinek felhasználását, továbbá hozzájárulnak az optimális területhasználat kialakításához
és a tanyás térségek megújításához. Ezek révén javulnak a megye ellátórendszerei, a kapcsolódó
ágazatok piaci pozíciója, illetve a korszerűsített folyamatoknak köszönhetően növekszik a
fenntarthatóság és lehetőség nyílik a tanyás térségek kiegészítő energiaellátására megújuló és
alternatív energiahordozók felhasználásával, valamint a területhasználat optimalizálásának
hatására a környezet élhetőbbé válik.

3.1.1. Beavatkozás: Agrár- és élelmiszer-feldolgozóipari vállalkozások fejlesztése
A beavatkozás támogatást nyújt a feldolgozóipari vállalkozások telephelyeinek kialakítására, az
infrastrukturális bázis bővítésére. A feldolgozóipari vállalkozások termelési folyamatainak
korszerűsítése, eszközállományuk javítására irányuló fejlesztések és gépbeszerzések, járműparki
fejlesztések valósulnak meg.
A beavatkozás fontos elemét képezik a technológiai fejlesztések, melyek elősegítik az új termékek
bevezetését, ugyanakkor a magas hozzáadott értéket jelentő egészséges termékek előállítását is.
A beavatkozás ösztönözni kívánja a nemrég bezárt élelmiszeripari üzemek (pl. törökszentmiklósi
malom) újraindítását, továbbá az új üzemek alakítását is (pl. Karcagon a bioipari park, Martfűn az
első hazai szövetkezetű cukorgyár).
A fejlesztések hatására a megyei hagyományokon alapuló agrár- és élelmiszer-feldolgozói
vállalkozások új, korszerű, magas hozzáadott értéket képviselő termékek gyártására lesznek
képesek, erősödhet piaci helyzetük, a helyi gazdaság felélénkül. A fejlett infrastrukturális
háttérnek és a helyi adottságoknak köszönhetően a térség befektetőket vonz, ami hozzájárul a
foglalkoztatás bővüléséhez.
Potenciális kedvezményezettek köre: kis- és középvállalkozások, egyéni vállalkozások és helyi
termelők.
Indikátorok:
Támogatott agrár-és élelmiszer-feldolgozóipari telephelyek száma (db)
3.1.2. Beavatkozás: Állattenyésztés vertikumának fejlesztése
A beavatkozás a megyei hagyományokon alapuló állattenyésztési vertikum kialakításához
kapcsolódó tevékenységeket és infrastrukturális beruházásokat támogatja. A támogatások fontos
részét képezik az állattenyésztéshez kapcsolódó szereplők, helyi termelők és vállalkozások
hálózatosodásának elősegítése.
E beavatkozás keretében az állattartó telepek infrastruktúrájának fejlesztése, modernizálása,
továbbá a feldolgozás korszerűsítésére irányuló kapacitásnövelések és technológiai fejlesztések
valósulnak meg.
A beavatkozás lehetőséget nyújt a mezőgazdasági termelésből és állattartásból származó
melléktermékek energetikai célú újrahasznosítására (biogáz, biomassza).
A fejlesztések eredményeként kialakul egy fenntarthatóan fejlődő állattenyésztési vertikum
versenyképes vállalkozói bázissal a megyében, valamint növekszik az ágazat tőkevonzó képessége.
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Potenciális kedvezményezettek köre: kis- és középvállalkozások, egyéni vállalkozások és helyi
termelők, családi gazdaságok.
Indikátorok:
Támogatott állattartó telepek száma (db)
3.1.3. Beavatkozás: Halgazdálkodási vertikum fejlesztése
A Tisza-tó, a Tisza és mellékfolyói kedvező alapot kínálnak korszerű és a hagyományokra épülő
halgazdálkodás megvalósításához, ezért a beavatkozás támogatja a halgazdaság infrastrukturális
feltételeinek megteremtését, javítását. A beavatkozás keretében főként a tavak kialakítására, a
holtágak gazdasági célú átalakítására, valamint azok rekonstrukciójára irányuló fejlesztések
valósulnak meg.
A beavatkozás támogatja a haltenyésztéshez és a feldolgozáshoz kapcsolódóan az üzemek és
telephelyek létesítését, valamint a hozzájuk kapcsolódó gépbeszerzéseket és eszközállomány
bővítéseket, a kapacitásbővítést és a technológiai fejlesztéseket.
A beavatkozás fontos eleme a K+F eredmények átvételének ösztönzése, melyek keretében a
kutatóintézetek innovatív megoldásai különböző csatornák és hálózatok útján eljutnak a helyi
termelőkhöz, továbbá azok gyakorlati alkalmazása nemcsak hozzájárul a halgazdasági vertikum
versenyképességének növekedéséhez, hanem elősegíti egy hazai és nemzetközi piacon is
kiemelkedő ágazat kialakulását is.
Potenciális kedvezményezettek köre: kis- és középvállalkozások, települési önkormányzatok,
Vízügyi Igazgatóságok, önkormányzati vállalatok.
Indikátorok:
Támogatott haltenyésztő és -feldolgozó telepek száma (db)
3.1.4. Beavatkozás: Szántóföldi növénytermesztés versenyképességének növelése
A beavatkozás építeni kíván a megye jó minőségű termőföldjeire, jelentős szántóföldi
növénytermesztési potenciáljára, melyek optimalizált hasznosítását és kezelését támogatva
elősegíti az egészséges alapanyagok előállítását. A feldolgozóipar infrastrukturális feltételeinek
megteremtése, továbbá a kapcsolódó vállalkozások magasabb hozzáadott értéket előállító
termelési folyamatának korszerűsítésére irányuló fejlesztései, eszközbeszerzései is indokoltak.
A beavatkozás fontos elemét képezik a termeléshez kapcsolódó K+F kutatások eredményeinek
gyakorlati integrálása, melyek elősegítik az egészségesebb alapanyagok előállítását és a nagyobb
termésátlagok elérését.
E beavatkozás keretében a növénytermesztés feltételeinek fejlesztése valósul meg, mely nemcsak
az eszközállomány korszerűsítésére, hanem a járműpark és a technológia fejlesztésére, egyben
kapacitásbővítésre is kiterjed.
A fejlesztések eredményeként a szántóföldi növénytermesztés versenyképessége növekszik a
megyében, valamint javul a térség mezőgazdasági és élelmiszeripari pozíciója, mind hazai, mind
nemzetközi szinten.
Potenciális kedvezményezettek köre: kis- és középvállalkozások, egyéni vállalkozások és helyi
termelők, családi gazdaságok.
Indikátorok:
Támogatott mezőgazdasági termelők száma (fő)
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3.1.5. Beavatkozás: Kertészeti vertikum kialakítása
A beavatkozás keretében a megye kertészeti vertikumának kialakítása, feltételeinek fejlesztése,
továbbá a hozzá kapcsolódó infrastrukturális beruházások, korszerűsítések és a kapacitásbővítő
fejlesztések valósulnak meg.
A beavatkozás fontos elemét képezik a geotermikus energián alapuló kertészeti formák
támogatása, melyek elősegítik az alternatív energiagazdálkodás elterjedését, biztosítva a
környezeti fenntarthatóságra irányuló javaslatok elérését.
E beavatkozás építeni kíván helyi termelők és a nagyobb vállalkozások kooperációjára, így
hozzájárulva azok hálózatosodásához. A beavatkozás fontos elemét képezik a foglalkoztatás
növeléséhez kapcsolódó programok, melyek a kapcsolódnak az ágazat munkaerő-igényéhez és az
oktatáshoz, továbbá a biogazdaságok létrejötte és erősítése is megjelenik.
A beavatkozás keretében a fenntartható fejlődéshez igazodóan olyan termelési és feldolgozási
folyamat-korszerűsítések valósulnak meg, melyek révén a megfelelő minőségű programozott
mennyiségben előállított termékek nemcsak a helyi piacra, hanem a megyén kívüli piacokra is
eljutnak.
Potenciális kedvezményezettek köre: kis- és középvállalkozások, egyéni vállalkozások és helyi
termelők, családi gazdaságok.
Indikátorok:
Támogatott mezőgazdasági termelők száma (db)
3.1.6. Beavatkozás: Megyei agráriumra fókuszáló képzések, K+F programok, együttműködések
A korszerű és hatékony, a táji adottságokhoz igazodó mezőgazdasági termelés kialakításához
kiemelten fontos, hogy a K+F+I programok agrárgazdasághoz kapcsolódó eredményei, információi
eljussanak a helyi termelőkhöz. Az információáramlás a falugazdászok hálózatán keresztül valósul
meg, így segítve az egészséges és táji adottságokhoz nagymértékben igazodó termelés alapjainak
kialakulását. Ebben az információáramlásban kiemelten fontos a falugazdászok közvetlen
kapcsolódása a kutatóintézetekkel, egyetemekkel, szakhivatalokkal, kiemelkedő mezőgazdasági
termelőkkel.
A beavatkozás támogatást nyújt az információáramlást biztosító képzések, szakképzések,
tájékoztató fórumok infrastrukturális feltételeinek megteremtésére, képzési központok (tájképző
központok, tájgondnokságok) létesítésére, azok eszközállományi beszerzéseire, illetve
fejlesztéseire.
A beavatkozás keretében a kutatóintézetek (K+F+I központok), a nagy termelő cégek és a
falugazdászok közötti hálózat kialakítása és fejlesztése is megvalósul, továbbá a megyei
agrárspecifikumokhoz kapcsolódó falugazdász képzések, továbbképzések, szakmai rendezvények,
szakmai fórumok elősegítik az innovációk terjedését. A szervezetfejlesztések támogatásával az
innovációk (pl. ellenálló növényfajták) és a módszerek eljuttatása a helyi termelők minél szélesebb
köréhez a falugazdász hálózaton keresztül valósul meg.
A beavatkozás lehetőséget nyújt képzési programok, szakmai információs fórumok kialakítására,
illetve szakmai rendezvények szervezésére.
A fejlesztések hatására az innovációk terjedése felgyorsul a kiépített információs csatornákon
keresztül, a szakmai konzultációs fórumok
hozzájárulnak
a környezettudatos
szemléletformáláshoz, illetve fenntartható egészséges termelési formák válnak uralkodóvá a
térségben.
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Potenciális kedvezményezettek köre: kis- és középvállalkozások, egyéni vállalkozások és helyi
termelők, közép- és felsőfokú oktatási intézmények, felnőttképzés, kutatóintézetek, kapcsolódó
civil és nonprofit szervezetek.
Indikátorok:
Szaktanácsadásban, képzési programban résztvevő gazdálkodók száma (fő)
Támogatásból épült/felújított képzési központok száma (db)
3.1.7. Beavatkozás: Öntözésfejlesztés
Országos viszonylatban jelentős kiépített öntözőcsatorna-hálózattal rendelkezik a megye, mely
rendszer rekonstrukciója elavultság, nem megfelelő műszaki állapot miatt indokolt. Régóta
igényelt és előkészített fejlesztés a Tisza-tavi beruházást teljessé tevő Jászsági Térségi Többcélú
Vízgazdálkodási rendszer kialakításán belül a Jászsági-főcsatorna megépítése.
A beavatkozás keretében az időjárási szélsőségekhez igazodóan olyan öntözőhálózati fejlesztések
és korszerűsítések valósulnak meg, melyek révén a rendszer a kiszámíthatatlan vízjárás miatt a
vízbő időszakokban fennálló vizet visszatartani képes, a vizek átmeneti tározását meg tudja oldani,
és a vízhiányos időszakokban lehetővé teszi a visszatartott víztömeg öntözési célú felhasználását.
A beavatkozás fontos elemét képezik a víz- és tájgazdálkodáshoz kapcsolódó infrastrukturális
fejlesztések. A beavatkozás támogatja az öntöző infrastruktúra rekonstrukcióját és a további
fejlesztését annak érdekében, hogy a felszíni víz, mint öntözővíz forrás minél több gazdálkodó
számára hozzáférhetővé váljon.
A beavatkozás keretében megújított öntözőhálózat fenntarthatóságát és folyamatos
működőképességét biztosító szervezeti keretrendszer kialakítása is megvalósul, továbbá az
öntözésben érdekelt gazdák társulásának támogatása is.
Potenciális kedvezményezettek köre: kis- és középvállalkozások, magánszemélyek, egyéni
vállalkozások, települési önkormányzatok, Vízügyi Igazgatóságok, Nemzeti Öntözési Ügynökségek,
vízgazdálkodási társulások, önkormányzati vállalatok.
Indikátorok:
Támogatásból létrehozott/felújított öntözőcsatorna-hálózat hossza (km)
3.1.8. Beavatkozás: Területhasználat optimalizálása, és a tanyás térségek revitalizációja
A beavatkozás keretében a térség adottságaihoz igazodóan olyan termelési struktúra kialakítása
valósul meg, mely révén növekszik a térségek diverzitása, a tájak terhelhetőségének megfelelő
használat alakul ki, valamint a fenntartható területhasználati módok kerülnek előtérbe.
A beavatkozás lehetőséget nyújt művelési ág váltásra az ártéri területeken, ugyanakkor a
mezőgazdasági művelésre nem alkalmas területeken támogatja az erdőgazdálkodást, az ártéri
gazdálkodást, egyéb használati formákat (pl. rét, legelő).
A beavatkozás fontos elemét képezi a birtokrendezés, az elaprózott birtoktestek összevonása,
melyek a megfelelő méretgazdaságosság elérését segítik elő.
A beavatkozás keretében a Tisza-tó térségi termőtájon a rizstermelés újjászervezése és
újjáélesztése, feldolgozó kapacitásainak kiépítése is megvalósul, mely elősegíti a térség integrált
gazdaságfejlesztésének a megteremtését kapcsolódva a 1701/2013. (X. 4.) Korm. határozattal
elfogadott Tisza-tó Nemzeti Programhoz.
A tanyák, tanyás térségek korszerű megújításának jegyében szükséges leromló épületállományuk
és közlekedési infrastruktúrájuk javítása, mezőgazdasági célú funkcióinak megerősítése
(önellátáson túli termelés is), új funkciók (pl. turisztikai célú hasznosítás) kialakítása, illetve a
tanyagazdaságok megújuló energiaforrásokkal való ellátása, villamosítása.
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Potenciális kedvezményezettek köre: kis- és középvállalkozások, magánszemélyek, egyéni
vállalkozások, települési önkormányzatok, Vízügyi Igazgatóságok, önkormányzati vállalatok.
Indikátorok:
Villamosított tanyák száma (db)
Új funkciót szerző tanyák száma (db)
Művelési ág váltással érintett területek nagysága (ha)
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4. Prioritás: Környezeti erőforrások hatékony megőrzése
Jász-Nagykun-Szolnok megye jelentős természeti értékekkel rendelkezik, kiemelkedő a
termőterületek adottsága, ezen belül magas a mezőgazdasági területek aránya, mely a megye
agrárpotenciálját erősíti. A táji diverzitást és a védett területek sokasága is bővíti. A megye
országosan is fontos vízbázisokkal rendelkezik mind a felszíni, mind a felszín alatti víztestekre
vonatkozóan, melyek közül a Tisza és a Tisza-tó, valamint a Körös és Zagyva emelhető ki a
termálvízkincsen kívül. A megújuló energia termelésében is komolyabb potenciál használható fel,
a termálvíz mellett a nap- és szélenergia kiaknázásában történtek előrelépések. Az éghajlat
szélsőségeinek gyakoribbá válása a vízjárás kiszámíthatatlanságát, szélsőséges eseteit
eredményezi, mely a vízhiányos és vízbő időszakokban fellépő problémák kezelését teszi
szükségessé. A vízgazdálkodási infrastruktúra jelenleg nem képes feladata ellátására, fejlesztése
mindenképpen szükséges.
A prioritás keretében a meglévő adottságokra és lehetőségekre építve, azokat kihasználva
szükséges fejleszteni a vízgazdálkodás infrastruktúráját, mely kapcsolódik a belvizek elvezetéséhez
és tárolásához, későbbi vízhiányos időszakokban történő felhasználáshoz. Az árvízvédelmi
infrastruktúra modernizálásával nő a települési biztonság, az árvizek kisebb káreseménnyel
vonulnak le. A tájhasználat táji adottságokhoz történő igazítása színesíti a környezetet és javítja a
felhasználás lehetőségeit. Az ivóvízminőség javító program a lakosság egészséges ivóvízzel történő
ellátását biztosítja. Az utóbbi években kiépült a hulladékkezelés rendszere, melyre kisebb
feldolgozóbázis is települt, ezek további fejlesztése, valamint a hulladékgazdálkodás energetikai
célú továbbfejlesztése valósul meg a prioritásból.
A prioritás kiemelten foglalkozik a zöldgazdaság potenciáljainak kiépítésével, különösen a
megújuló és alternatív energiatermelést, hatékonyabb felhasználást támogatja. A
hulladékgazdálkodás további erősítése az újrafelhasználható anyagok kezelését szolgálja a teljes
vertikum kialakításával, illetve a hulladékgazdálkodás energetikai célú továbbfejlesztésével.
A víz- és tájgazdálkodási programok integráltan kezelik a településeket érintő víz- és
tájgazdálkodási problémákat, tovább fokozva a települési környezet biztonságát. A Tisza
Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Terv (Tisza VGT) ajánlásainak megfelelően kerülnek kiépítésre az árés belvízbiztonságot szolgáló közművek. Emellett a megye területén található víztesteket érintő, a
vizek állapotát javító, vagy azok romlását nem okozó beruházások valósulnak meg, többek között
a termálvíz kezelése, a felszíni és felszínalatti vizek szennyezettségének monitoringja területén. A
derogációs kötelezettségek teljesítése érdekében továbbfolytatódik, illetve teljes körűen
megvalósul a megyében ivóvízminőség javító program és a szennyvíz elvezetése, kezelése a
települési infrastruktúra kiépítésével.
Szükséges az integrált víz- és tájgazdálkodás képzési és kutatási rendszerének megerősítése, a
tervezett fejlesztések hatására Jász-Nagykun-Szolnok megye a felsőoktatási bázisán felhalmozott
tapasztalatok felhasználásával a vízgazdálkodás innovatív központjává válik a Szolnoki Főiskola
közreműködésével, valamint a nagykörűi tájgazdálkodási kísérleti központ partnerségében. A
kutatások a Tisza, a Zagyva és a Körösök menti holtágak vízrendezésére, komplex rehabilitációjára
és a megújítást kiegészítő tájgazdálkodási, ökoturisztikai, halászati hasznosítására irányulnak. A
prioritás kiemelten kezelt területei közé tartozik a holtágak revitalizációja, a Zagyva-Tarna
vízgyűjtő árvízvédelmi rendezése, valamint a víz- és tájgazdálkodáshoz kapcsolódó szakképzés
kialakítása, elsősorban a Szolnoki Főiskolára alapozva.
A prioritás a megújuló-, alternatív és hatékony energiafelhasználás arányának fokozásával, a
hulladékgazdálkodás minőségi fejlesztésével egyszerre szolgálja az A1. „Erőteljes kapcsolódás a
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makrogazdaság fejlődési tengelyeire”, az A2. „Változatos kultúrtájak dinamikus egyensúlya” és az
A3. „Egészséges, képzett lakosság, együttműködő társadalom” átfogó célokat.
Az ár- és belvízvédelem további erősítésével az életkörülmények és a települései környezet
biztonságának növelése, a derogációs kötelezettségek megoldásával az egészséges ivóvíz
lakossághoz való eljuttatása, valamint a keletkező szennyvizek kezelése hozzájárul az
egészségesebb környezet és társadalom kialakulásához, kapcsolódva az S1. „A lakosság
képzettségi szintjének és egészségi állapotának javítása” és az ”, S4. „A társadalom és a gazdaság
megújulását, a táj konszolidációját hátráltató infrastrukturális hiányosságok felszámolása”
specifikus célok megvalósulásához. A vízgazdálkodás rendszerének új alapokra helyezése, az
innovációs-kísérleti fejlesztések erősítése, gyakorlati alkalmazása és a holtágak revitalizációja,
további hasznosításának biztosítása az S2. „Az agrárvertikum versenyképességének, tájfenntartóés foglalkoztatási potenciáljának növelése” célt erősíti. A prioritás az összes területi cél (T1, T2, T3,
T4, T5) teljesülését szolgálja.
Prioritás kapcsolódása a releváns tematikus célkitűzésekhez
A prioritás az alábbi európai uniós tematikus célkitűzésekhez és beruházási prioritásokhoz
kapcsolódik:
(1) A kutatás, technológia fejlesztés és innováció erősítése;
(3) Kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása;
(4) Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás;
(5) Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatkezelés előremozdítása;
(6) A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonysága;
(10) Az oktatásba és az egész életen át tartó tanulásba beruházás;
A megújuló-, alternatív energiatermelés erősítése során megtermelt energia, annak hatékony
felhasználása, kiegészülve a hulladékgazdálkodásra épülő vertikum kiépítésével szolgálja a (2) Kisés középvállalkozások versenyképességének javítása, a (4) Alacsony szén-dioxid kibocsátású
gazdaság felé történő elmozdulás, az (5) Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a
kockázatkezelés előremozdítása és a (6) A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás
hatékonysága tematikus célokat. A vízi-közmű és vízgazdálkodáshoz kapcsolódó beruházások a (6)
A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonysága, míg a kísérleti tájgazdálkodás és a
Szolnoki Főiskola megerősítése az (1) A kutatás, technológia fejlesztés és innováció erősítése és a
(10) Az oktatásba és az egész életen át tartó tanulásba beruházás célokhoz illeszkedik.
Intézkedések szöveges bemutatása (potenciális kedvezményezetti kör, kiemelt vagy
nagyprojektek relevanciája)

4.1. Intézkedés: Zöldgazdaság feltételeinek megteremtése
Az intézkedés fókuszál a megye energiatermelésében a megújuló és alternatív energiahordozók
felhasználásának növelésére, továbbá célul tűzi ki a korszerű hulladékgazdálkodás kiépítését,
amely csökkenti a lerakott hulladék mennyiségét és egyben növeli a hulladékok újrahasznosítását.

4.1.1. Beavatkozás: Megújuló-és alternatív energiatermelést szolgáló fejlesztések
A klímaváltozás káros hatásainak és Magyarország energiafüggőségének csökkentése érdekében a
beavatkozás keretében megvalósuló programok a különböző megújuló- és alternatív energia
termelését, részarányának növekedését szolgálják. A megyében magas a napsütéses órák száma,
ami lehetőséget biztosít a napenergia erőteljesebb kihasználására. A mezőgazdasági termelés
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hatására képződött biomassza (energiatermelési céllal ültetett növények, ill. mezőgazdasági
hulladékok) pedig a biomassza tüzelésű erőművi felhasználást alapozhatja meg a szükséges
kapacitások kiépítésével, ill. a meglévők átalakításával, fejlesztésével. A beavatkozás ezen
fejlesztések megvalósulását támogatja.
A megye jelentős termálvíz kapacitással rendelkezik, melynek hasznosítására több megoldás és
módszer is kidolgozásra került, különösen a gyógy- és termálfürdők esetében indokolt ezen
energiaforrásra való átállás, valamint a mezőgazdasági termelők, telepek, kisebb üzemek, illetve a
kertészeti vertikum jelenik a potenciális felhasználók között. Szélenergia termelésében eddig
kisebb kapacitások épültek ki a megyében, ezek további bővítése szükséges.
Potenciális kedvezményezettek köre: a megye lakossága, települési önkormányzatok, gyógy- és
termálfürdők, kis- és középvállalkozások.
Indikátorok:
Támogatásból kiépített megújuló/alternatív energiatermelő kapacitás nagysága (MW)
4.1.2. Beavatkozás: Hulladékipari vertikum kialakítása a hulladékgazdálkodás energetikai célú
fejlesztésével összhangban
A megye területén öt lerakó fogadja a keletkező hulladékot, ezek kezelése azonban idővel egyre
jelentősebb terhet jelent, ezért a beavatkozás a felhalmozódó és komoly energetikai értékkel bíró
hulladék energetikai célú felhasználását is támogatja.
A korszerű hulladékgazdálkodás alapjai a regionális hulladéklerakók megszervezésével épültek ki,
amire a 2007-2013-as időszakban elektronikai hulladékhasznosító üzem létesült. A beavatkozás
ösztönzi a korszerű hulladékkezelés és újrahasznosítás továbbfejlesztését, a feldolgozó vállalatok
infrastruktúrájának fejlesztésével, hulladékgazdálkodásban együttműködések kialakításával, közös
beruházások támogatásával.
Potenciális kedvezményezettek köre: települési
hulladéklerakók, kis- és középvállalkozások.

önkormányzatok

és

intézményeik,

Indikátorok:
Feldolgozott hulladék mennyisége (t)
Támogatott hulladékfeldolgozó üzemek száma (db)

4.2. Intézkedés: Integrált víz- és tájgazdálkodási programok
Az intézkedés keretében lehetőség nyílik a VGT-hez kapcsolódó integrált fejlesztések
megvalósítására, amelyek elősegítik a felszíni és feszín alatti víztestek védelmét, fenntartható
használatát. Ennek részeként kiemelt figyelmet kap a megye belvízvédelmi infrastruktúrájának
továbbfejlesztése, a települési ivóvízellátás és kapcsolódóan a folyamatban lévő szennyvízkezelési
program befejezése, összhangban az EU derogációs kötelezettségeivel. A holtágak rehabilitációja
komplex víz- és tájgazdálkodási programként való megjelenése, az ökoturizmus integrálása
szervesen kapcsolódik a víz- és tájgazdálkodás Jász-Nagykun-Szolnok megyében kiépítendő K+F és
innovációs tudásbázisához, illetve a szakemberképzés átalakításához.
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4.2.1. Beavatkozás: A megye árvízbiztonságának további erősítése
A beavatkozás a Tisza mentén fellépő kérdések komplex, integrált szempontú kezelését
szorgalmazza szervesen kapcsolódva több beavatkozás eredményéhez, építve a Tisza részvízgyűjtő
Vízgazdálkodási Tervben (VGT) megfogalmazott javaslatokra. A VGT a Tisza menti térség komplex
víz-, táj- és ártérgazdálkodásának megreformálását tűzi ki célul, mely a térség társadalmigazdasági hátterére, a teljes környezetre pozitív hatást gyakorolva dinamizálja a térséget. A
program egyes elemei között az elvezetett belvizek helyben tartásának megoldása szerepel
későbbi hasznosítás céljából az aszályos időszakokban. A felszíni és felszínalatti víztestek
szennyezettségének mérését célzó infrastruktúra fejlesztése és monitoring rendszer kiépítése a
megyehatáron túlmutató beruházás, míg a használt termálvíz hasznosítására vonatkozó
technológiák, megoldások fejlesztése és megvalósítása már a K+F szférához köthető a szakember
utánpótlás megszervezésével egyetemben. A beavatkozás sikeres megvalósulása nemcsak a
megye, hanem szélesebb térség számára jelent fejlesztési lehetőséget.
A Zagyva-Tarna vízgyűjtő program a VGT részét képezi, a területileg négy megyét (Nógrád, Heves,
Pest és Jász-Nagykun-Szolnok) érintő program keretében a Víz Keretirányelv előírásainak
megfelelően valósulnak meg az elsősorban árvízvédelmi szempontú fejlesztések (gátmegerősítés,
a fenékküszöb szintjének mélyítése) a Jász-Nagykun-Szolnok megyére vonatkozó szakaszon.
Potenciális kedvezményezettek köre: települési önkormányzatok és intézményeik, VIZIG-ek,
gyógy- és termálfürdők, Szolnoki Főiskola.
Indikátorok:
Támogatásból kiépített/felújított árvízvédelmi gátak hossza (km)
Támogatásból kiépített/felújított árvízvédelmi létesítmények száma (db)
Árvízi védelemmel ellátott területek nagysága (ha)
4.2.2. Beavatkozás: Belvízvédelmi infrastruktúra fejlesztése a legsúlyosabb helyzetű belvízi
öblözetekben
A beavatkozás keretein belül a települési környezetet, illetve mezőgazdasági-ipari termelést
veszélyeztető, a klímaváltozás negatív hatásaként fokozódó problémát jelentő megjelenő belvíz
elvezetése és gyűjtőhálózatba terelése, valamint a belterületi belvízrendezés valósulhat meg a
legsúlyosabb helyzetű belvízi öblözetekben. A program keretében a települések bel- és
külterületén egyaránt kiépül a belvíz a vízbő időszakokban jelentkező többlet káresemény mentes
elvezetésének infrastruktúrája, valamint az elvezetett víz visszatartásának ösztönzése érdekében
az összegyűjtött tárolásának háttérkapacitása. Vízhiányos időszakokban ezen vízkészlet
öntözővízként történő hasznosítására, a felhasználás helyére történő eljuttatására is lehetőség
adódik, kapcsolódva az agrárium termelékenységének fokozásához, a mezőgazdaság
vízháztartásának és a klímaváltozás okozta szélsőséges időjárás hatásainak kiegyenlítéséhez,
valamint az integrált szemléletű víz- és tájgazdálkodás releváns területeihez.
Potenciális kedvezményezettek köre: települési önkormányzatok és intézményeik, VIZIG-ek.
Indikátorok:
Támogatásból kiépített/felújított vízelvezető árkok, csatornák hossza (km)
4.2.3. Beavatkozás: Ivóvízminőség javító program megvalósítása a jogszabály által
meghatározott településeken
A beavatkozás keretében az ivóvízminőség javító program folytatására kerül sor a jogszabályban
meghatározott, egészséges ivóvízzel nem rendelkező településeken az Európai Unió által
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kötelezően előírt derogációs kötelezettségek teljesítése miatt. A program során az érvényben lévő
jogszabályoknak megfelelő minőségű ivóvíz biztosítása érdekében lehetőség nyílik az érintett
vízbázisok kiváltására, a víztisztítási technológia fejlesztésére és a legrosszabb szakaszokon a
vezetékhálózat rekonstrukciójára.
Potenciális kedvezményezettek köre: települési önkormányzatok.
Indikátorok:
Jogszabályi előírásnak megfelelő minőségű ivóvízzel ellátott népesség száma (fő)
4.2.4. Beavatkozás: Szennyvízkezelés infrastruktúrájának kiépítése a derogációnak megfelelő
fókusszal
A beavatkozás során az Európai Unió által előírt derogációs kötelezettségek előtérbe helyezésével
kiépül az érintett települések lakossági szennyvíz elvezetésének és kezelésének infrastruktúrája,
mely magában foglalja a komplex, helyi adottságokhoz illeszkedő gyűjtőhálózat fejlesztését. A
program emellett kiemelt figyelmet fordít a tisztítás-technológiai fejlesztésekre, melyek a vizek
további hatékony – a környezetet, a felszíni és felszín alatti vizeket, illetve a talajt – minél kevésbé
szennyező mértékét eredményezik.
Potenciális kedvezményezettek köre: települési önkormányzatok és intézményeik, Szolnoki
Főiskola.
Indikátorok:
Támogatásból kiépített/felújított szennyvízcsatorna-hálózat hossza (km)
Támogatásból kiépített/felújított szennyvízkezelő létesítmények száma (db)
4.2.5. Beavatkozás: Vízgazdálkodásra irányuló közép-és felsőfokú képzési struktúra
megerősítése; kutatási, együttműködési programok indítása a Szolnoki Főiskola bázisán
A beavatkozás keretében a vízgazdálkodás közép- és felsőfokú képzési rendszerének
megerősítésére, megújítására kerül sor, magában foglalva a felsőfokú vízmérnök képzést a
Szolnoki Főiskola képzési keretében. A Szolnoki Főiskola bázisán kialakuló vállalati
együttműködések, kutatási-fejlesztési programok a vízgazdálkodás innovatív megközelítését
helyezik előtérbe és integrált szemléletmód terjesztésével a megye egészére vonatkozó komplex
beavatkozást eredményeznek.
A Szolnoki FVT a Szolnoki Főiskolával, a KÖTIKÖVIZIG-gel és a nagykörűi integrált tájgazdálkodási
kísérleti innovációs központtal partnerségben a Tisza térségi oktatási, kísérleti és K+F
tudásközpontjává válik.
Potenciális kedvezményezettek köre: megyei és települési önkormányzatok és intézményeik,
Szolnoki Főiskola, kis- és középvállalkozások, KÖTIKÖVIZIG.
Indikátorok:
Támogatásból kialakított mérnöki képzésbe felvételt nyerők száma (fő)
4.2.6. Beavatkozás: Megyei holtág program
A beavatkozás keretében a holtágak integrált víz- és tájgazdálkodási, turisztikai programba
illesztett összehangolt rehabilitációja valósul meg. A holtágak különböző állapota lehetőséget
teremt a vízutánpótlás megoldására, holtág rezervátumok kialakítására, a holtágak
tájgazdálkodási
célú
hasznosítási
feltételeinek
megteremtésére,
egyes
holtágak
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összekapcsolására. A holtágak további hasznosítása szempontjából rekreációs-ökológiai célú
hasznosítás mellett a vízgazdálkodási, halászati szempontok is megjelennek. Kiemelt fontosságú a
Tisza-menti holtágak (Alcsi, Szajoli, Fegyverneki, Cibakházi, Kunszentmártoni, stb.) kezelése,
melyek polgári védelmi célú vízbázisként is funkcionálnak. A Körös-menti rendszer komplex
fejlesztésével a térség természet közeli állapota válik bemutathatóvá, ökoturisztikai hálózatba
szervezhetővé. A holtágak felújítása szervesen kapcsolódik az öntözés és vízmegtartás kérdéséhez,
a klímaváltozás hatásai elleni fellépéshez, valamint a halászati vertikum kiépüléséhez. A holtágak
turisztikai-rekreációs hasznosítása tovább bővíti a lakossági célú felhasználás lehetőségeit.
Potenciális kedvezményezettek köre: megyei és települési önkormányzatok és intézményeik, kisés középvállalkozások, nonprofit szervezetek.
Indikátorok:
Rehabilitált holtágak száma (db)
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5. Prioritás: Esélyteremtő, befogadó, egészséges társadalom
Ezen prioritás a helyzetelemzésben feltárt társadalmi folyamatokat érintő hiányosságokra,
nehézségekre kíván reagálni, hiszen a megye népessége az országos ütemet lényegesen
meghaladó mértékben fogy, nagyfokú elöregedés jellemző, a megye városainak népesedési
viszonyai rendkívül kedvezőtlenek. A foglalkoztatottak száma az országos átlagot jelentősen
meghaladó mértékben esett vissza, miközben megkétszereződött a munkanélküliek és az inaktív
keresők száma. A legjelentősebb népesedési veszteség a legnagyobb munkanélküliséggel terhelt,
a legalacsonyabb képzettségi színvonalú népesség által lakott, a legelöregedettebb településeket
jellemzi. A legsúlyosabb munkanélküliséggel sújtott térségekben egyes települések szegregációs
spirálba kerültek, a tartósan munkanélkülivé vált, alacsonyan képzett és sok esetben hátrányosan
megkülönböztetett emberek lakhatási körülményei és egészségi állapota rosszabb a többségi
társadalom tagjaira jellemző átlagnál. A többségi és kisebbségi társadalom tagjai közötti szakadék
mélyül, a kirekesztés fokozódik, az integráció egyre nagyobb nehézségekbe ütközik, ezért javulás
csak hosszú távon, az oktatás és foglalkoztatás biztosításától remélhető. A prioritás
megvalósulása, illetve nyújtott szolgáltatásai révén növekszik a népesség aktivitása, javulnak
foglalkoztatási esélyei, illetve nő a megye népességmegtartó ereje.
Ezen prioritás keretei közt a humán erőforrások fejlesztése áll a középpontban. A prioritás az
egészségügyi ellátórendszerek fejlesztése, illetve az egészséges, sportos életmódra nevelő
programjai a nevelési-, oktatási intézmények fejlesztése, az alap-, az informatikai és a nyelvi
kompetenciák fejlesztése révén illeszkedik az A1. „Egészséges, képzett lakosság és együttműködő
társadalom” átfogó, illetve az S1. „A lakosság képzettségi szintjének és egészségi állapotának
javítása” specifikus célhoz. A prioritás az oktatási, egészségügyi és szociális ellátórendszerek
fejlesztése, továbbá a képzési, szociális, foglalkoztatási, alternatív és társadalmi érzékenységet
növelő programok révén az S3. „Leszakadó társadalmi csoportok életminőségének és
esélyegyenlőségeinek javítása”, és az S4. „Társadalom és gazdaság megújulását hátráltató
infrastrukturális hiányosságok felszámolása” specifikus célokhoz is hozzájárul. A prioritás külön
fókuszáltság nélkül, az egész megyére kiterjedően megfogalmazott beavatkozásaival mind az öt
területi célban megfogalmazott elváráshoz hozzájárul.
Prioritás kapcsolódása a releváns tematikus célkitűzésekhez
A prioritás az alábbi európai uniós tematikus célkitűzésekhez és beruházási prioritásokhoz
kapcsolódik:
Tematikus célkitűzések:
(2.) Infokommunikációs technológiákhoz való hozzáférés elősegítése
(8.) A foglalkoztatás bővítése és a munkavállalói mobilitás ösztönzése
(9.) A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem
(10.) Befektetés az oktatásba, készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba
A prioritás keretei közt tervezett intézkedések és beavatkozások hatékonyan szolgálják az EU2020
(8.) (9.) (10.) és (2.) tematikus célkitűzéseit, hiszen a foglalkoztatási és képzési programok, az
oktatási-, kulturális-, szociális- és egészségügyi intézményrendszer kapacitásainak fejlesztése, a
digitális írástudás, illetve az infokommunikáció ismereteinek és hálózatának fejlesztése egyaránt
segíti a lakosság munkaerőpiacra való belépését, azon való megerősödését, ezáltal a
foglalkoztatás növekedését és a társadalom hátrányos helyzetű rétegeinek integrációját, a
társadalmi szolidaritás megerősödését.
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Intézkedések szöveges bemutatása (potenciális kedvezményezetti kör, kiemelt vagy
nagyprojektek relevanciája)
A prioritásban kialakításra kerülő négy intézkedés keretében az egyének és a társadalmi hálózatok
megerősítése és infrastrukturális beavatkozások révén javul a megye népességének változásokhoz
való alkalmazkodóképessége, képzési szintje, illetve fizikai és mentális egészsége.

5.1. Intézkedés: Foglalkoztatási programok
Az intézkedés célja a szegénység, a társadalmi és munkaerőpiaci hátrányok újratermelődésének
megfékezése, az önálló jövedelemszerzésre való képesség kialakítása, fejlesztése. Az intézkedés
keretében olyan, a lakosság és főként a hátrányos helyzetű csoportok, romák, inaktív helyi
lakosság foglalkoztatását, munkába való bevezetését szolgáló programok valósulhatnak meg,
melyek révén a sérülékeny társadalmi csoportok hatékonyan integrálódhatnak a társadalomba,
miközben egzisztenciális helyzetük is javul.

5.1.1. Beavatkozás: Hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiaci integrációját szolgáló
programok
E beavatkozás keretében főként a munkaerőpiacról kiszorult hátrányos helyzetű társadalmi
csoportokat a munka világába vissza/vezető képzési-, átképzési-, foglalkoztatási programok,
közmunkaprogramok, helyi erőforrásokra épülő értékteremtő köz- és szociális
földmunkaprogramok valósulhatnak meg, melyek nemcsak munkához és megélhetéshez juttatják
a népességet, hanem munkakultúrát alakítanak ki, és egyben a társadalmi kohéziót is erősítik. A
beavatkozás fontos elemét képezik a többségében romák lakta térségeket célzó
közösségfejlesztési- képzési- és mikrovállalkozási programok, melyek elősegítik a helyi gazdaság
fejlesztését, ugyanakkor jelentős a szerepük a társadalmi felzárkózás folyamatában is. A
beavatkozás építeni kíván a hagyományosan romák által végzett mesterségek újraélesztésére,
ezáltal növelve foglalkoztatásukat, jövedelemszerzési lehetőségeiket, míg a mentorált
mikrovállalkozói programok a hátrányos helyzetű lakosság vállalkozóvá válását, gazdaságba való
bekapcsolódását segítik.
Potenciális kedvezményezettek köre: az (át)képzési- foglalkoztatási-, közmunka-programokat
lebonyolító szervezetek, települési önkormányzatok, kulturális, felnőttképzési intézmények és a
civil szféra.
Indikátorok:
Foglalkoztatási programokban résztvevők száma (fő)
Foglalkoztatottak számának növekedése JNSZ megyében (fő)
5.1.2. Beavatkozás: Integrált víz, ártéri-és tájgazdálkodási képzési és foglalkoztatási programok
E beavatkozás keretében a megye termőhelyi-táji adottságaihoz igazodóan olyan képzési és
foglalkoztatási programok valósulhatnak meg, melyek révén nemcsak az e programokban részt
vevők életminősége és foglalkoztatottsága javul, hanem a táji teljesítőképesség is. A felhagyott
területeken, árterekben, a mezőgazdasági termelésre nem, vagy nem megfelelő mértékben
alkalmas területeken megoldást jelenthetnek a jelentős élőmunka-igényű fásítási, erdőtelepítésiművelési, táj-rehabilitációt, művelési ág váltást szolgáló, vagy a meglévő vízelvezető rendszerek
karbantartását célzó foglalkoztatási- és közmunkaprogramok.
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A mezőgazdasági művelésre alkalmas területeken jelentős szerepet kell biztosítani az
energianövények telepítését, művelését, feldolgozását, hasznosítását célzó, de a térségi és
alternatív foglalkoztatási programoknak is, melyek egyfajta szociális szövetkezetként,
faluszövetkezetként működve és megfelelő, homogén minőségű termelést megcélozva
programozott mennyiségben termelnek a helyi piacokra.
Potenciális kedvezményezettek köre: az (át)képzési, foglalkoztatási, közmunka-programokat
lebonyolító szervezetek, települési önkormányzatok, felnőttképzési intézmények és a civil szféra.
Indikátorok:
Foglalkoztatási programokban résztvevők száma (fő)
Foglalkoztatottak számának növekedése (fő)

5.2. Intézkedés: Lakosság oktatási, képzési eszközrendszerének fejlesztése
Ezen intézkedés beavatkozásai révén javul a megye lakosságának a minőségi oktatási feltételekhez
való hozzáférése, általuk a lakosság olyan ismeretekre, készségekre, kompetenciákra tesz szert,
melyek alapvetőek egyrészt a társadalmi felzárkózáshoz, másrészt a jövő információs
társadalmába való sikeres bekapcsolódáshoz, ezáltal járul hozzá az intézkedés a megye hosszú
távú versenyképességéhez.

5.2.1. Beavatkozás: Oktatási, nevelési intézmények fejlesztése
E beavatkozás keretében az óvodai nevelés, az alap-és középfokú oktatási, továbbá az élethosszig
tartó tanulást és a minőségi oktatást támogató kulturális intézmények infrastruktúrájának,
személyi és tárgyi feltételeinek fejlesztése, továbbá alapkompetenciák (írás, olvasás, szövegértés,
számolás) javítására irányuló képzési programok és eszközbeszerzések valósulhatnak meg. Az
óvodai feladatellátó helyek fejlesztései során a hiányzó kapacitások kiépítése, egészséges és
motiváló környezet kialakítása valósulhat meg. Az e beavatkozás keretei közt megvalósuló
fejlesztések az egészséges környezet és a hatékony oktatási-nevelési feltételek megteremtésével
növelik a minőségi oktatás-nevelési intézményrendszerhez való kirekesztés nélküli hozzáférés
lehetőségeit.
Potenciális kedvezményezettek köre: a nevelési, oktatási intézmények intézményfenntartó
szervezetei, a minőségi oktatást támogató kulturális intézmények.
Indikátorok:
Fejlesztéssel érintett óvodai intézményekben ellátott gyermekek száma (fő)
Fejlesztéssel érintett oktatási intézményekben tanulók száma (fő)
Felújított nevelési/oktatási intézmények száma (db)
5.2.2. Beavatkozás: Információs társadalomba való bekapcsolódás eszközrendszerének
megteremtése
E beavatkozás keretében az informatikai, számítógép-felhasználói és idegen nyelvi ismereteket,
kompetenciákat növelő képzési programok, tananyagfejlesztések, elektronikus szolgáltatások,
kapcsolódó eszközbeszerzések és infrastruktúra kiépítések, (pl. szélessávú internethálózat)
fejlesztések valósulhatnak meg iskolarendszeren kívüli képzési keretek közt.
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Potenciális kedvezményezettek köre: az iskolarendszeren kívüli képző
internetszolgáltatók, a minőségi oktatást támogató kulturális intézmények.

intézmények,

Indikátorok:
Támogatott képzéseket sikeresen elvégzők száma (fő)
Támogatott képző intézmények száma (db)

5.3. Intézkedés: Lakosság egészégi állapotának javulását szolgáló eszközrendszer fejlesztése
Az egészségügyi ellátórendszer kapacitása, struktúrája, működése és infrastrukturális állapota
jelentősen befolyásolja a népesség egészségi állapotát. Az egészségügyi alap-és járóbeteg
szakellátás, fekvőbeteg-ellátás fejlesztései, az egészségturisztika és a meglévő fürdők egészségügyi
szolgáltatásainak bővítése, valamint a lakosság egészséges életmóddal kapcsolatos ismereteinek
bővülése, gyakorlatának elterjesztése és a egészségfejlesztés, betegségmegelőzés hozzájárul az
egészségi állapot javulásához. A sportolás kiemelten fontos szerepet játszik a fizikai és mentális
egészség megőrzésében, az egészségtudatos magatartás kialakításában, a népesség gazdasági
aktivitásának előmozdításában, melyet a szabadidő egészséges eltöltésének infrastrukturális
fejlesztései egészítenek ki.

5.3.1. Beavatkozás: Egészségügyi ellátás feltételrendszerének megerősítése
A beavatkozás keretében az egészségügyi ellátás feltételrendszerének megerősítésére kerül sor.
Egyrészről az egészségügyi alap-és járóbeteg-szakellátás, illetve fekvőbeteg-ellátás intézményi-,
személyi- és eszköz (elavult vagy hiányos műszerpark, IKT fejlesztések) feltételeinek javítását célzó
beavatkozások, másrészről a turisztikai attrakciók egészségügyi szolgáltatásokkal való
kiegészítése, célzottan a megyében már meglévő fürdők egészségügyi szolgáltatásokkal pl.
gyógyászati részlegekkel történő fejlesztései valósulhatnak meg a kapcsolódó képzési
programokkal és eszközbeszerzésekkel. Ezen beavatkozások révén javul a népesség egészségügyi
szolgáltatásokhoz való hozzáférése, illetve egészségi állapota.
Potenciális kedvezményezettek köre: az egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó közintézmények,
kórházak.
Indikátorok:
Támogatott egészségügyi szolgáltatásokat igénybe vevők száma (fő)
Támogatott fürdők új egészségügyi szolgáltatásainak száma (db)
Támogatott fürdők látogatószámának növekedése (fő)
5.3.2. Beavatkozás: Egészségtudatos életmódra nevelő programok, szűrőprogramok, a sport
feltételrendszerének megteremtése
E beavatkozás keretében valósulhatnak meg a lakosság közeli (pl. mobil szűrőbuszokkal
megvalósuló) szűrési programok, a komplex egészségnevelési, felvilágosító programok, az
egészséges életmód elemeinek terjesztése, az iskolai programokba mentálhigiénés szakemberek
bevonása, az egészségnevelés, a tömegsport infrastrukturális fejlesztése, a lakosság szabadidős,
rekreációs sporttevékenységének ösztönzése, feltételeinek kiépítése az egészségmegőrzés, fejlesztés és a prevenció érdekében.
Potenciális kedvezményezettek köre: a programokat nyújtó önkormányzati intézmények,
egészségfejlesztő irodák, illetve civil szervezetek.
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Indikátorok:
Támogatott egészségügyi szűréseken résztvevők száma (fő)
Fejlesztett/kiépített tömegsportolásra alkalmas helyszínek száma (db)

5.4. Intézkedés: Szociális ellátórendszer fejlesztése
A megye társadalmának kohéziója és a hátrányos helyzetű csoportok hatékony és gyors
integrációja céljából a szociális ellátórendszer megerősítése és célzott, az esélyegyenlőséget,
társadalmi érzékenységet, önszerveződést segítő akciók és programok megvalósítása indokolt
ezen intézkedés keretei közt. Ezen programok révén tudatosabbá válnak a helyi és térségi
közösségek, elterjed az öngondoskodó képesség, javul a sérülékeny társadalmi csoportok
életesélye, életminősége és enyhíthető a társadalom individualizálódása, illetve mérséklődik a
népesség elvándorlása.

5.4.1. Beavatkozás: Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális
fejlesztései
Jelen beavatkozás keretében szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások
infrastrukturális és eszközberuházásai valósulhatnak meg. A tervezett fejlesztések
eredményeképpen főként a gyermekekre és időskorúakra, idősellátásra fókuszálva javul az ellátás
minősége és a nyújtott szolgáltatásokhoz való hozzáférés, illetve növekszik a népesség
foglalkoztatásának mértéke, főként a nők munkaerőpiaci integrációja.
A beavatkozás szolgálja egyrészről a szociális alapszolgáltatások (étkeztetés, házi segítségnyújtás,
családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató szolgáltatás,
utcai szociális munka, nappali ellátás, tanya-és falugondnoki szolgálat) infrastrukturális, illetve az
elavult, vagy hiányos eszközpark fejlesztéseit. Másrészről a gyermekek napközbeni ellátását
szolgáló bölcsődék és családi napközik kialakítását, kapacitásbővítését, szolgáltatásainak
fejlesztését célzó infrastrukturális beruházások és eszközbeszerzések valósulhatnak meg.
Potenciális kedvezményezettek köre: a települési önkormányzatok és intézményei, tanya- és
falugondnoki szolgálatok, illetve a családi napközi szolgáltatást nyújtó személyek.
Indikátorok:
A támogatott intézményekben bölcsődei/családi napközi ellátásban részesülő gyermekek száma
(fő)
A támogatott intézményekben ellátásban részesülő időskorúak száma (fő)
Támogatásból felújított, épített épületek száma (db)
5.4.2. Beavatkozás: Esélyegyenlőség javító szolgáltatások, társadalmi érzékenységet növelő,
önszerveződést segítő programok
A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi integrációjának elősegítése érdekében e beavatkozás
keretében szociális és támogató szolgáltatásokra, tanya-és falugondnoki szolgálat hálózatára, a
hátrányos helyzetűekkel foglalkozók, azok ügyeit intéző hivatali szféra dolgozóit, de a
vállalkozásokat és felsőoktatási intézményeket is megcélzó, társadalmi érzékenységét növelő
programokra, célirányos képzésekre (pl. szociális munkás), illetve a támogató intézményrendszer
összehangolt fejlesztésére van szükség. A társadalom kohéziójának és önszerveződésének
erősítésére fontos eszközül szolgálnak a közösségépítő, társadalmi részvételt és partnerséget
növelő akciók, programok.
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Potenciális kedvezményezettek köre: az önkormányzatok és intézményeik, a közszolgáltatásokat
nyújtó intézmények, a megye felsőoktatási és kulturális intézményei, a tanya- és falugondnoki
szolgálatok, továbbá a civil szféra szereplői.
Indikátorok:
Szociális-és támogató szolgáltatásokkal elért lakosság száma (fő)
Támogatásból megvalósuló programok száma (db)
5.4.3. Beavatkozás: Megyei ösztöndíj-, tehetség- és letelepedési, illetve szociális bérlakás
programok
A népesség elvándorlásának mérséklése és a fiatal, (szak)képzett munkaerő helyben tartása,
letelepedése céljából ösztöndíj-, tehetség- és letelepedési alapok, programok kidolgozása és
megvalósítása, a tehetséges fiatalok mentorálása, fiatalok pályaorientációs felkészítése és
motiválása lehet hatékony eszközrendszer e beavatkozás keretei közt. A beavatkozás keretében a
tehetséges, és hátrányos helyzetű, illetve fogyatékkal élők szak- és felsőoktatásban való
részvételének elősegítése, támogatása is megvalósul. Ezen hosszú távú programokat
infrastrukturális beavatkozások, nevezetesen szociális bérlakás-állomány építése egészíti ki,
ezáltal segítve a helyben tartást, letelepedést.
Potenciális kedvezményezettek köre: a települési önkormányzatok és intézményeik.
Indikátorok:
Ösztöndíjprogramokkal támogatott népesség száma (fő)
Letelepedési programokkal támogatott népesség száma (fő)
Szociális bérlakás-állomány növekedése (db)
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6. Prioritás: Település-fejlesztési programok
E prioritás középpontjában a településfejlesztés, a települések épített környezete, mint jelentős
kulturális és anyagi érték áll. Az épített környezet fő alkotórészei az épületállomány, a műszaki
infrastruktúra, továbbá a települések egyéb, az előző két kategóriában nem értelmezhető
területei, mint például a zöldfelületek, a használaton kívüli telkek vagy ingatlanok. Az eddig
megvalósult, legjelentősebb, az épített környezetben történt fejlesztések főként a települési
közúthálózat, a közintézmény-állomány, a termelés és a turisztika infrastruktúrájába történt
befektetések voltak, azonban még mindig jelentős fejlesztési igény mutatkozik e területeken. A
vonzó településkép és a települések által nyújtott közszolgáltatások, betöltött (közszféra,
közösségi, gazdasági) funkciók ugyanis mind-mind hozzájárulnak a lakosság, a szolgáltatásokat
igénybe vevők, az üzleti környezetben potenciált látó gazdasági befektetők, de az ideérkező
turisták körében is ahhoz, hogy ezeket a településeket válasszák ne csak lakóhelyül, hanem
mindennapi ügyeik intézéséhez, üzleti befektetéseikhez, vagy látogatásuk célpontjául. Az épített
környezet használati és környezetesztétikai értékének védelmére, fenntartására, növelésére
szükséges a műszaki, környezeti, fenntarthatósági, biztonsági követelményeknek megfelelő
feladatok ellátása, a jókarbantartás, a létesítmények adottságaival összhangban levő hasznosítás,
az élettartam meghosszabbítására, a változó használati-üzemeltetési követelmények kielégítésére
irányuló korszerűsítési, felújítási, átalakítási intézkedések is, mely beavatkozások jelen prioritás
keretei közt valósulhatnak meg. Az épített környezet megújításának növekvő jelentőségű elemei
az energia-megtakarítással és a megújuló energiaforrás hasznosításával kapcsolatos fejlesztések.
Hangsúlyos területként jelenik meg a települési fejlesztéseket célzó prioritásban a
klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, melyhez mind a térszerkezet alakítása (a zöld infrastruktúra,
a klimatikus kiegyenlítő felületek fejlesztése), mind a helyi gazdaság erősítése hozzájárul.
A prioritás keretében a települések fejlesztései kisléptékű fejlesztések és komplex programok
révén valósulnak meg. Ezek keretében megtörténik a fizikai infrastruktúra (épületek, utak, járdák
stb.) megújítása mellett az ezen beavatkozásokhoz szorosan kapcsolódó, a lakosság
esélyegyenlőségét, köz-és közlekedésbiztonságát, életminőségét javító tartalmi fejlesztések is,
abból a célból, hogy a települések nemcsak lakói, hanem a vonzáskörzetük lakossága, a gazdasági
szereplők és az ide érkező turisták számára is vonzó szolgáltatásokat, egészséges és jó minőségű
környezetet nyújtsanak. A települések hálózata az egyedi adottságok kellő kihasználása mellett az
összehangolt munkamegosztásra és a fenntartható gazdálkodásra építhet. A városok vonzereje, az
életminőség javítása a városközpontok funkcióinak bővítésével, elérhetőségük javításával válik
teljes értékűvé.
A prioritás keretében tervezett településfejlesztést célzó intézkedések a 2. „Változatos kultúrtájak
dinamikus egyensúlya” átfogó célt, a 3. Leszakadó társadalmi csoportok életminőségének és
esélyegyenlőségének javítása”, illetve 4. „A társadalom és a gazdaság megújulását, a táj
konszolidációját hátráltató infrastrukturális hiányosságok felszámolása” specifikus célt is
szolgálják. A prioritás a települések integrált, egymás hatását erősítő elemeivel, a funkcióbővítő és
szociális rehabilitációs beavatkozásai, települési együttműködései révén külön fókuszáltság nélkül
mind az öt területi célban megfogalmazott elváráshoz hozzájárul.
Prioritás kapcsolódása a releváns tematikus célkitűzésekhez
A prioritás az alábbi európai uniós tematikus célkitűzésekhez és beruházási prioritásokhoz
kapcsolódik:
69

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM

Tematikus célkitűzések:
(4.) Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés minden ágazatban
(5.) Éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás
(6.) Környezetvédelem és az erőforrás- felhasználás hatékonyságának előmozdítása
(9.) A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem
A települések intézményi kapacitásainak fejlesztése, funkcióbővítő megerősítése, a társadalmigazdasági szempontból és sokszor fizikailag is elkülönülő, leszakadó településrészeinek energetikai
szempontokat is magába integráló rehabilitációja révén járul hozzá a prioritás az EU2020 Stratégia
mind a négy fent jelzett tematikus célkitűzésének megvalósulásához.

Intézkedések szöveges bemutatása (potenciális kedvezményezetti kör, kiemelt vagy
nagyprojektek relevanciája)

6.1. Intézkedés: Települések fejlesztéseit és együttműködéseit célzó programok
A települések hálózata az egyedi adottságok kellő kihasználása mellett az összehangolt
munkamegosztásra és a fenntartható gazdálkodásra építhet. A városok vonzereje, az életminőség
javítása a városközpontok funkcióinak bővítésével, elérhetőségük javításával válik teljes értékűvé.
Az intézkedés az egyes elemek hatását erősítő, komplex programokat tartalmazó beavatkozásai
megcélozzák egyrészről a térségi vonzásközpontokat, hiszen ezek a települések ellátott funkcióik,
nyújtott szolgáltatásaik révén komoly térszervező erőt képviselnek a megye településhálózatában;
másrészről a városi és községi jogállású településeket, ahol szociális célú város rehabilitációs
beavatkozásokkal lehet mérsékelni a társadalmi leszakadást. A kisebb települések esetében
jelentkezhetnek olyan kisléptékű településfejlesztési igények, amelyek nem integrált, akcióterületi
megközelítést igényelnek, hanem lokális fejlesztésekkel megoldhatók, ennek lehetőségét adja
meg a harmadik beavatkozás. A beavatkozások során az épületek energiahatékonyságának
növelése és a megújuló energia felhasználása fontos elemként jelenik meg. Az intézkedés
beavatkozásai révén biztonságos, növekvő zöldfelületű, élhető, kedvezőbb életminőséget
biztosító, biztonságos és az üzleti szereplők számára is vonzó települések, illetve hatékonyan
együttműködő településhálózatok alakulnak ki. A tervezett beavatkozások hozzájárulnak a
települések klímaváltozáshoz való alkalmazkodásának javításához, a víz-és zöldfelületek klimatikus
funkciójának erősítéséhez.

6.1.1. Beavatkozás: Térségi vonzásközpontok funkcióbővítő településfejlesztési programjai
A beavatkozás keretei közt komplex városfejlesztési programok megvalósítására nyílik lehetőség.
A térségi vonzásközpontok feladataik ellátása, funkcióik megerősítése és új funkcióik kialakítása
érdekében infrastrukturális beruházásokat (épületek, utak, járdák, zöldfelületek, közösségi terek
stb. építése, felújítása), és azokhoz kötődően tartalmi fejlesztéseket (pl. helyi identitást,
közösségformálást erősítő akciók, programok, rendezvények, szemléletformáló kampányok)
valósíthatnak meg. Ezek révén a helyi és ellátott lakosság, a befektetők és a turisták számára is
vonzó, biztonságos és szolgáltató településközpontok alakulnak ki. A beavatkozás keretében
tervezett fejlesztések hozzájárulnak a népesség aktív és egészséges életmódjának teret nyújtó
közösségi infrastruktúra kialakításának, a települési környezet integrált és környezettudatos
megújításának (pl. közterület rehabilitációk) is.
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Potenciális kedvezményezettek köre: a települési önkormányzatok és intézményeik.
Indikátorok:
Új vagy megerősített funkcióval ellátott települések száma (db)
Rehabilitációval érintett akcióterület nagysága (ha)
6.1.2. Beavatkozás: Leszakadó településrészek komplex fizikai és társadalmi megújítása
A települések (városok és községek) egyes társadalmi, fizikai, gazdasági szempontból is leszakadó,
vagy leszakadással fenyegetett településrészei fizikai állapotának javítását, lakosságának
életkörülményeit, alacsony foglalkoztatási színvonalának emelését célzó programokra van
szükség. Ezen programok keretei közt a településrészek köz-, gazdasági-, szolgáltatási és egyéb
funkciókkal való ellátottságát emelő infrastrukturális beavatkozások (épületek, utak, járdák,
zöldfelületek, közösségi terek stb. építése, felújítása) és ezekhez kötődő tartalmi, a leszakadást
csökkentő, kohéziót, köz- és közlekedés-biztonságot, zöldfelületet növelő fejlesztések, akciók,
programok megvalósítása lehetséges e beavatkozás keretei közt. Ezen komplex, infrastrukturális
és soft elemeket ötvöző fejlesztések egymás hatását erősítve járulnak hozzá a lakosság
szegregálódása és a településrész leszakadása enyhítéséhez.
Potenciális kedvezményezettek köre: a szegregálódó településrészekkel rendelkező
önkormányzatok, a beavatkozás célcsoportja a települések lakossága, a települési
önkormányzatok és intézményeik, illetve a gazdasági- és civil szféra.
Indikátorok:
Támogatással érintett lakosok száma a rehabilitált településrészeken (fő)
Város-rehabilitációs beavatkozások által érintett terület nagysága (ha)
6.1.3. Beavatkozás: Kisléptékű településfejlesztések
A (kisebb) települések esetében jelentkezhetnek olyan kisléptékű településfejlesztési igények,
amelyek nem integrált, akcióterületi megközelítést igényelnek, hanem a településkép
vonzerejének növelése céljából lokális fejlesztésekkel megoldhatók. Ezek az egy-egy közterületre,
utcára, épületre stb. kiterjedő kisléptékű infrastrukturális beavatkozások (pl. közterületek, parkok;
játszóterek; piacterek; kegyeleti helyek; térburkolatok, közvilágítás; közlekedésbiztonság,
kisléptékű közlekedési fejlesztések; közbiztonság) elősegítik a településkép javítását, illetve
növelik a lakosság elégedettségi szintjét.
A katasztrófavédelem a közbiztonság védelmének kiemelkedően fontos eleme, így ennek
fejlesztése nemcsak a lakosság élet-és vagyonbiztonságát, hanem a nemzetgazdaság és a kritikus
infrastruktúra elemek biztonságos működését is szolgálja. Ezen beavatkozás keretei közt nyílik
lehetőség a katasztrófavédelem intézményrendszerének (infrastruktúra és eszközállomány)
fejlesztéseire.
Potenciális kedvezményezettek
katasztrófavédelmi intézmények.

köre:

a

települési

önkormányzatok

és

intézményeik,

Indikátorok:
A fejlesztéssel közvetlenül érintett épületek, építmények száma (db)
A fejlesztéssel érintett terület nagysága (m²)
Megnövekedett zöldfelületek nagysága (m²)
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6.1.4. Beavatkozás: Települési együttműködések
A beavatkozás keretében a több település között megszerveződő közös intézményszervezés, a
településüzemeltetési együttműködések, a közös eszközbeszerzések, illetve szervezetfejlesztések
valósulhatnak meg, amelyek révén térségi szinten összehangolt, racionalizált, optimális, és
hatékony üzemeltetés, fenntartás és karbantartás, és egyben differenciált szolgáltatást nyújtó
településhálózat és összehangolt településfejlesztés valósul meg.
Potenciális kedvezményezettek köre: a települési önkormányzatok és intézményeik.
Indikátorok:
Települési együttműködésekben részt vevő önkormányzatok száma (db)
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I.4. Tervezéskísérő eljárások
A tervezéskísérő eljárások egyik legfontosabbika a környezeti értékelés. A 2/2005. (I.11.)
Kormányrendelet 6. § kimondja, hogy a környezeti vizsgálat a terv, illetve program kidolgozási,
egyeztetési és elfogadási folyamatának része. A vizsgálat a tervezésnek egy olyan elemét képezi, mely
lehetőséget teremt arra, hogy a környezeti, fenntarthatósági szempontokat esetleg gyengítő
célokat, a környezetre kockázatot jelentő beavatkozásokat már a területi tervek kidolgozása során
feltárja és javaslatokkal segítse kidolgozóit e szempontok figyelembevételére. Az elkészítendő
környezeti vizsgálat küldetése a „korai riasztó” funkció, mely lehetővé teszi, hogy az érintettek
(ideértve a tervezőket, döntéshozókat, és a végrehajtás szereplőit is) javítsák a megvalósítás és
üzemeltetés környezeti és fenntarthatósági teljesítményét, a dokumentum elősegítse a
környezetpolitikai célkitűzések végrehajtását. A környezeti hatásvizsgálat kidolgozásának
kiindulópontja az, hogy a területi tervek célrendszerének a környezet szempontjából hasznosnak kell
lennie, és nem lehet egyetlen környezeti elemre, rendszerre sem számottevő káros hatása.
Az alábbiakban a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Területfejlesztési Stratégia prioritásai mentén
mutatjuk be a várható környezeti, társadalmi és gazdasági hatásokat, majd a pozitív hatások
erősítésére, a negatív hatások mérséklésére vonatkozóan javaslatokat fogalmazunk meg.

1. Prioritás: Gazdaságfejlesztés
Környezeti
elemek
Talaj, termőföld

Földtani-és ásványvagyon
Levegő minősége

Felszíni és felszín alatti vizek
(mennyiség és minőség)

Várható
hatások
A betelepülő ipari termelő,
feldolgozó vállalkozások
tevékenysége veszélyezteti a
talaj minőségét. A zöldmezős
beruházással megvalósuló
gazdasági fejlesztések
következtében csökken a
mással nem pótolható
termőföldek mennyisége.
nem releváns
A betelepülő vállalkozások
tevékenysége és fokozódó
idegenforgalom közlekedési
eredetű terhelése hatására
romlik a levegő-minőség.

A turisztikai célú beavatkozások
eredményeként növekedhet a
felszíni vizek és környezetük

Javaslatok a pozitív hatások
erősítésére, a negatív hatások
mérséklésére
A beavatkozások során
törekedni kell a talaj-és
környezetszennyezést kizáró
technológiák alkalmazására.
Előtérbe kell helyezni a
barnamezős beruházásokat a
termőföldek védelme
érdekében.
nem releváns
A beavatkozások során
előnyben kell részesíteni a
kevésbé levegő-és
környezetszennyező
technológiákat, elérhető
legjobb megoldásokat BAT.
Egyéni motorizált közlekedés
mértékének csökkentése,
közösségi közlekedés
feltételeinek javítása szükséges.
A természetes állapotokba való
beavatkozások során törekedni
kell a lehető legkisebb mértékű
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Hulladékgazdálkodás

környezeti és zajterheltsége.
A keletkező hulladék
mennyiségének növekedése
várható.

Tájszerkezet, tájhasználat

A holtágak vízrendezése révén
növekszik a hasznosításuk
mértéke, változik a funkciójuk.

Élővilág (védett területek,
biodiverzitás)

Növekszik a vizes és természet közeli élőhelyek látogatottsága.

Épített környezet, kulturális
örökség

A megyei műemlék épületek
felújítása révén javul az épített
környezet, a kulturális örökség
állapota.

Társadalmi
tényezők

Várható
hatások

Népesség területi
elhelyezkedése (életmód,
társadalmi mobilitás)

Munkahelyteremtés és
speciális képzések hatására
csökken a térségből
elvándorlók száma.
A tervezett beavatkozások
hatására növekszik a térségbe
látogató turisták száma.
A tervezett képzések, képzési
struktúra fejlesztése révén javul
a népesség társadalmi
mobilitása, növekszik
képzettségi szintje.

Foglalkoztatás

Javul a népesség
munkaerőpiaci jelenléte a
tervezett képzések, nyújtott
gazdasági, turisztikai
szolgáltatások
munkahelyteremtő hatására.

Szabadidő eltöltése, rekreáció
területi feltételei

Növekszik a népesség
rekreációs tevékenységét
kiszolgáló területek nagysága.
A megnövekvő rekreációs és

Életminőség, egészségi állapot,

szennyezésre és zajterhelésre.
Szükséges a szelektív
hulladékgyűjtés megoldása, a
hulladékok újrahasznosítása,
ipari ökoszisztéma kialakítása.
A funkcióbővítéskor a
természet-közeli állapotokhoz
legközelebb eső funkció
kialakítására kell törekedni.
Szükséges az élővilág természet
közeliségének megőrzése, a
turizmusból fakadó zavaró
tényezők minimalizálása.
A felújításra kijelölt épített
környezet elemei közt fontos a
múzeumok, templomok, helyi
és országos védettséget élvező
értékek preferálása.

Javaslatok a pozitív hatások
erősítésére, a negatív hatások
mérséklésére
A magasan képzett szakképzett
munkaerő elvándorlásának
lassítása, megyében tartása
szükséges kedvezmények,
ösztöndíjak, támogatások
nyújtásával.
A turisztikai beavatkozások
során azokat kell előnyben
részesíteni, melyek a
szezonalitást csökkentik.
Előnyben szükséges részesíteni
a gyakorlatorientált és a
hiányszakmákra irányuló
képzési struktúra kialakítását.
Minden tervezett
infrastrukturális beavatkozás
során törekedni kell a
munkahelyteremtésre, illetve
munkahelymegtartásra.
A munkaerőpiaci igényekhez
szorosan igazodó képzési
struktúra kialakítása szükséges.
Törekedni szükséges a
környezetet legkevésbé terhelő
megoldások megvalósítására.
Előnyben kell részesíteni a
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szociális helyzet

Társadalom biztonságérzete,
veszélyeztetettség

Gazdasági
tényezők
Térszerkezet,
településrendszer

Természeti erőforrások
kiaknázása (lehetőség, korlát)

Ipar, kereskedelem térbeli
szerkezete
Mezőgazdaság,
erdőgazdálkodás

Idegenforgalom

Vízgazdálkodás
Térség eltartó képessége,
versenyképessége
Műszaki infrastruktúra

Energiaellátás

sportolásra alkalmas felületek,
szolgáltatások, az attrakciók
környezetének fejlesztése,
fesztiválok révén javul a
lakosság életminősége.
A megfelelő területhasználat és
jogszabályi előírások révén a
térben megfelelő helyen
megvalósuló, és az előírásokat
betartó ipartelepítések révén
növelhető a társadalom
biztonságérzete.

Várható
hatások
Az új ipari területek, ipari
parkok kialakításával változik a
térszerkezet, kompakttá válik a
településszerkezet, növekszik a
beépített területek és a zöld
infrastruktúra nagysága.
Növekszik a gyógy-és
termálvizek vízkivétele,
megtörténik a természet közeli
élőhelyek bemutatása.
Térség specifikus iparfejlesztés
valósul meg.
A megfelelő helyen
megvalósuló, és az előírásokat
betartó ipartelepítések révén
nem lesz veszélyeztetett a
mezőgazdasági termelés.
Fokozódik az idegenforgalom a
turisztikai attrakció-és
szolgáltatásfejlesztés révén.
Gyógy-és termálvizek
hasznosítása a turizmusban.
Javul a térség
versenyképessége.
Növekszik a műszaki
infrastruktúra kiterjedése,
hálózata.
nem releváns

térség hagyományaira épülő,
és/vagy a rekreációt biztosító
fesztiválokat, a sportoláshoz
kapcsolódó turisztikai
szolgáltatásokat.
Az esetleges ipari
katasztrófákra, havaria
helyzetekre való felkészülés,
cselekvési tervek kidolgozása
révén növekszik a népesség
biztonságérzete.

Javaslatok a pozitív hatások
erősítésére, a negatív hatások
mérséklésére
Előnyben kell részesíteni a
barnamezős beruházásokat a
zöldmezősökkel szemben.

Vízkivétel mennyiségi
korlátozása, visszaforgatása.
Élőhelyek természet közeli
állapotban tartása.
Energia hatékony intézkedések
ösztönzése szükséges.
A megfelelő területhasználat
és jogszabályi előírások,
földvédelmi és erdővédelmi
intézkedések segíthetik a mezőés erdőgazdálkodást.
Turisztikai marketing
ösztönzése, turisztikai
desztináció-menedzsment.
Vízkivétel mennyiségi
korlátozása, visszaforgatása.
Hatékony befektetés-és
beruházás-ösztönzés.
Az igényekhez igazodó,
optimális kiépítettség,
területhasználat
minimalizálása.
nem releváns
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2. Prioritás: Közlekedésfejlesztés

Környezeti
elemek
Talaj, termőföld

Közlekedési infrastruktúra
kiterjedtségének növekedésével csökken a termelésbe
vont területek nagysága.

Földtani-és ásványvagyon
Levegő minősége

nem releváns
A közlekedési infrastruktúra
növekedésével, a növekvő
közlekedésből származó
szennyezőanyag- kibocsátással
romlik a levegő minősége.

Javaslatok a pozitív hatások
erősítésére, a negatív hatások
mérséklésére
A jogi, adminisztratív
szabályozás a termőterületek
védelme, nem mezőgazdasági
célú felhasználás
minimalizálására.
nem releváns
A közösségi és kötöttpályás
közlekedés infrastruktúrájának
előnyben részesítése, a
fenntartható közlekedés
kialakítása.

Felszíni és felszín alatti vizek
(mennyiség és minőség)
Hulladékgazdálkodás
Tájszerkezet, tájhasználat

nem releváns

nem releváns

nem releváns
A közlekedési infrastruktúra
kiterjedtségének
növekedésével növekszik a
beépített területek nagysága,
változik a területhasználat.,
ugyanakkor az utakat kísérő
zöldfelületek, zöld
infrastruktúra elemek szerepe
is jelentős lehet.
Felszabdalódik, elválasztódnak
egymástól a fajok és életterük,
csökken a növény és állatfajok
élettere a növekvő közlekedési
infrastruktúra hatására.
Kulturális értékek,
örökséghelyszínek, régészeti
leletek felszínre kerülése.

nem releváns
A jogi, adminisztratív
szabályozás a területfelhasználás kereteiről,
rendjéről.

Élővilág (védett területek,
biodiverzitás)

Épített környezet, kulturális
örökség

Társadalmi
tényezők
Népesség területi
elhelyezkedése (életmód,
társadalmi mobilitás)

Várható
hatások

Várható
hatások
A kiterjedő és fejlődő minőségű
infrastruktúra révén növekszik
a társadalom térbeli mobilitása,
az egyes területek könnyebben,

Az állatok számára átjárhatóvá
szükséges tenni a
vonalas/közlekedési
infrastruktúra elemeit (pl.
kétéltű-, hüllő, vadátjárók).
A közlekedési infrastruktúra
építését megelőzően régészeti
feltárások, majd a feltárt
értékek védelme szükséges.

Javaslatok a pozitív hatások
erősítésére, a negatív hatások
mérséklésére
Az infrastrukturális
beruházások valós
igényfelmérésen alapuljanak, a
forgalom által igényelt
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gyorsabban elérhetővé válnak.
Foglalkoztatás

Szabadidő eltöltése, rekreáció
területi feltételei
Életminőség, egészségi állapot,
szociális helyzet

Társadalom biztonságérzete,
veszélyeztetettség

Gazdasági
tényezők
Térszerkezet,
településrendszer

Természeti erőforrások
kiaknázása (lehetőség, korlát)
Ipar, kereskedelem térbeli
szerkezete

A növekvő infrastrukturális
beruházások révén növekszik a
foglalkoztatás mértéke.
nem releváns
A növekvő közlekedési eredetű
levegőszennyezettség miatt
romlik a népesség egészségi
állapota, növekszik a légúti
megbetegedések száma. A
közlekedési infrastruktúra
fejlődésével javul a
közszolgáltatások elérhetősége.
Az újonnan épülő és a (kátyú-és
nyomvályú-mentesített),
felújított közlekedési
infrastruktúra révén javul a
népesség közlekedési baleseti
veszélyeztetettsége,
közlekedés-biztonsága, csökken
a népesség közlekedési baleseti
veszélyeztetettsége

Várható
hatások
A bővülő, fejlődő
infrastrukturális hálózat révén a
településen belüli, települések
közti összeköttetés javul, illetve
a megye a Budapest
metropolisz térség
haszonélvezőjévé válik.
nem releváns
Az ipari parkok, ipari területek,
települések megközelíthetőségének javulása, elérési idők
csökkenése révén az ipar és
kereskedelem versenyképessége növekszik.

optimális kapacitásokra
épüljenek.
A helyi vállalkozások, helyi
munkaerő bevonása, előnyben
részesítése szükséges.
nem releváns
Környezetbarát, kötöttpályás és
a közösségi közlekedés
preferálása az egyéni
közlekedéssel szemben.
Alacsony kibocsátású járművek
használatának adminisztratív
könnyítése.
Kerékpárforgalmi hálózatok
építésének preferálása.
A legrosszabb állapotú
úthálózati elemek felújításának
preferálása, megfelelő
forgalomszervezés,
intermodalitás, utastájékoztatás feltételeinek
megteremtése. A közlekedési
infrastruktúra elemit kísérő
zöldfelületek, kísérő zöld
infrastruktúra-elemek
számának és kiterjedésének
növelése szükséges.

Javaslatok a pozitív hatások
erősítésére, a negatív hatások
mérséklésére
A megyén belüli és a megyén
kívüli nagytérségi összeköttetés
feltételeinek megteremtése is
szükséges az egymással
együttműködő, differenciálódó
településrendszer
kialakulásához, erősödéséhez.
nem releváns
Befektetés ösztönzés, az ipar,
kereskedelem számára vonzó
üzleti környezet kialakítása,
nemcsak telekhatárig vezető,
hanem telekhatáron belüli
közlekedési infrastruktúra
kialakítása is szükséges.
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Mezőgazdaság,
erdőgazdálkodás

Idegenforgalom

Vízgazdálkodás
Térség eltartó képessége,
versenyképessége

Műszaki infrastruktúra

Energiaellátás

A növekvő kiterjedésű
infrastrukturális hálózat révén
csökkenhet a mezőgazdasági
művelésbe vonható területek,
erdőterületek nagysága.

A mezőgazdasági művelésre
alkalmas földterületek,
erdőterületek elkerülése,
minimális felhasználása
szükséges a nyomvonalak
kijelölésekor.
A javuló összeköttetés, elérési
Szükséges a turisztikai szezon
idők csökkenése révén fellendül meghosszabbítása, a turisták
az idegenforgalom.
által a megyében töltött idő,
illetve költések növelése
feltételeinek megteremtése.
nem releváns
nem releváns
A versenyképesség javulása, a
A közlekedési infrastrukturális
foglalkoztatottság növekedése, beavatkozások kivitelezése
a térség eltartó képességének
során előnyben kell részesíteni
javulása, a makrotérségi pozíció a helyi, térségi vállalkozásokat,
erősödése, beruházási kedv
munkavállalókat.
növekedése várható az
Befektetés ösztönzés, vonzó
infrastrukturális beavatkozások üzleti környezet kialakítása
tervezésében, kivitelezésében
szükséges.
való részvétel, illetve a
megközelíthetőség javulásával,
elérési idő-csökkenésével.
A fejlettsége, kiterjedtsége
Szükséges a legrosszabb
növekszik, életkora csökken.
állapotú, leggyengébb
minőségű infrastrukturális
elemek fejlesztése, a legjobb
elérhető technológiák
alkalmazása.
nem releváns
nem releváns
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3. Prioritás: Agrárium fejlesztése
Környezeti
elemek
Talaj, termőföld

Földtani-és ásványvagyon
Levegő minősége

Felszíni és felszín alatti vizek
(mennyiség és minőség)

Várható
hatások
Növekszik a mezőgazdasági
művelésbe vont területek
nagysága, javul a talaj
termőképessége az alkalmazott
talajerő utánpótlásnak, új
technológiáknak köszönhetően.
nem releváns
A korszerűsödő állattartó
telepek, növekvő mértékben
alkalmazott megújuló
energiaforrások, a keletkező
melléktermékek hasznosítása
és újszerű technológiák révén
javul a levegő minősége. A
növekvő gépesítettség révén
romlik a levegő minősége.
A holtágak gazdasági célú
átalakítása során tavak
kialakítása történik meg.
Felszíni és felszín alatti
vízkészlet öntözési célú
hasznosítása révén mennyiségi
csökkenés. Rizstermesztés
újraindításával az elárasztott
területek kiterjedése növekszik.

Hulladékgazdálkodás

Állattartásból származó
hulladékok, melléktermékek
újrahasznosítása növekszik.

Tájszerkezet, tájhasználat

Változik a tájhasználat, a
korábban nem, vagy
alulhasznosított területek
(holtágak) új funkciót kapnak.
Birtokrendezések, elaprózott
birtoktestek száma csökken.
A termelés kiterjesztésével,
rizstermelés újjászervezésével
csökken a biodiverzitás.
Az épített környezet megújul,
infrastruktúrája

Élővilág (védett területek,
biodiverzitás)
Épített környezet, kulturális
örökség

Javaslatok a pozitív hatások
erősítésére, a negatív hatások
mérséklésére
Táji, termőföldi adottságokhoz
igazodó mezőgazdasági
termelés. Monokultúrás
rizstermelés elkerülése a talaj
tulajdonságainak leromlása
megakadályozása érdekében.
nem releváns
A megújuló energiaforrások
fokozott használatának
preferálása, fenntartható
gazdálkodás népszerűsítése,
környezettudatos
szemléletformálás erősítése.
Kis szennyezőanyagkibocsátású járművek
használatának preferálása.
Az öntöző-hálózati fejlesztések
révén a visszatartott víztömeg
felhasználása hozzájárul a
felszíni és felszín alatti
vízkészletek csökkenéséhez.
Rizstermesztésre a kevéssé
vízáteresztő talajok kijelölése
szükséges, mellyel a
termeléshez szükséges
vízmennyiség csökkenthető.
Mezőgazdaságban keletkező
hulladékok, melléktermékek
energetikai célú és
komposztálási célú
újrahasznosí-tásának
preferálása.
A kisméretű birtokok
optimalizált méretnövelése
szükséges. Erőforráshatékony
gazdálkodás, együttműködések
ösztönzése.
A rizstermelésre a szántóföldi
növénytermesztésre nem
alkalmas területek elöntése.
Tájba illő, hagyományokhoz
igazodó, helyi alapanyagokat
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modernizálódik.

Társadalmi
tényezők
Népesség területi
elhelyezkedése (életmód,
társadalmi mobilitás)

Foglalkoztatás

Szabadidő eltöltése, rekreáció
területi feltételei
Életminőség, egészségi állapot,
szociális helyzet

Társadalom biztonságérzete,
veszélyeztetettség

Gazdasági
tényezők
Térszerkezet,
településrendszer
Természeti erőforrások
kiaknázása (lehetőség, korlát)
Ipar, kereskedelem térbeli
szerkezete

Várható
hatások
A népesség elvándorlása
mérséklődik a helyi, jelentős
munkaigényű, kedvezőbb
munkakörülményeket nyújtó
munkalehetőségek miatt.
Javul a térség foglalkoztatottsága, a kedvezőbb
munkafeltételek révén
növekszik a mezőgazdasággal
foglalkozók száma.
nem releváns
Az agrárium infrastrukturális
feltételeinek javulásával, a
termeléshez kapcsolódó K+F
eredmények gyakorlati
integrálásával egészségesebb
alapanyagok előállítása révén
egészségesebb lesz a népesség.
Az egészséges-, biotermékek,
élelmiszerek termelése,
fogyasztása, a korszerűsödő
infrastruktúra révén a
környezetbe jutó
szennyeződések, egészségre
káros anyagok mennyiségének
csökkenése révén növekszik a
lakosság élelmiszerbiztonsága.

Várható
hatások

felhasználó épületállománymegújítás preferálása.

Javaslatok a pozitív hatások
erősítésére, a negatív hatások
mérséklésére
A mezőgazdasági K+F+I
eredmények széles körű
elterjesztése, helyi gazdák helyi
piacokra jutásának elősegítése.
A mezőgazdasági munkahelyek
teremtése, gazdálkodóvá válás
támogatása. Mezőgazdasággal
kapcsolatos képzések
elterjesztése.
nem releváns
A biogazdaságok támogatása,
helyi piacokra jutásának
segítése, egészséges helyi
termékek fogyasztásának
népszerűsítése, ösztönzése.

A környezet-és
egészségtudatos
szemléletformálás erősítése,
egészséges élelmiszereket,
termékeket előállító, korszerű
technológiákat alkalmazó helyi
gazdaságok ismertségének
növelése, helyi piacokkal való
kapcsolatának erősítése.

nem releváns

Javaslatok a pozitív hatások
erősítésére, a negatív hatások
mérséklésére
nem releváns

nem releváns

nem releváns

A termelő és feldolgozó
agrárgazdaságok számának
növekedésével ipari
kereskedelmi területek
kihasználtsága növekszik.

Az ipari, kereskedelmi célú
területek kiterjedésének
adminisztratív eszközökkel való
korlátozása.
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Mezőgazdaság,
erdőgazdálkodás

Idegenforgalom

Vízgazdálkodás

A mezőgazdasági művelésre
nem alkalmas területeken
erdőgazdálkodás, ártéri
gazdálkodás. K+F+I programok
hatására az agrárgazdasághoz
kapcsolódó eredmények
gyakorlati hasznosítása.
A tanyás térségek turisztikai
célú hasznosítása révén
kismértékben növekszik.
A mezőgazdasági célokhoz és
társadalmi igényekhez igazodó
vízgazdálkodás.

Térség eltartó képessége,
versenyképessége

Az agrárium versenyképessége
nő a termelés feltételeinek
fejlesztése, kapacitásbővülése,
K+F+I eredmények gyakorlatba
való beépülése révén javul a
térség mezőgazdasági
élelmiszeripari pozíciója.

Műszaki infrastruktúra

A műszaki infrastruktúra
állapota javul, kiterjedtsége
növekszik.

Energiaellátás

A mezőgazdasági termelésből,
állattenyésztésből származó
melléktermékek energetikai
célú hasznosítása fokozódik.
Geotermikus energián alapuló
kertészeti formák terjednek.
Tanyás térségek megújuló
energiaforrásokkal való
ellátása.

A K+F+I programok
eredményeinek gyakorlatba
való átültetése céljából az
ismeretek növelése,
disszemináció szükséges.

Turisztikai marketing, falusi
turizmus népszerűsítése.
Az indokoltnál nagyobb
mértékű vízfelhasználás
kivédése érdekében
optimalizált gazdálkodás, a
technológia modernizálás
támogatása.
A gazdává válás, mezőgazdasági
vállalkozóvá válás segítése,
vállalkozói ismeretek növelése,
legkorszerűbb technológiák,
legújabb kutatási eredmények
hasznosításának preferálása,
piacra jutás segítése.
Befektetés ösztönzés.
A használat mértékéhez
igazodó kiépítettség
megvalósítása, megújuló
energiaforrásokra épülő
kialakítás, technológiák.
Az állattartó telepek
energetikai célú technológiai
fejlesztéseinek ösztönzése.
Alternatív energiagazdálkodást
igénybe vevő vállalkozások
támogatása. Tanyás térségek
villamosítása során a megújuló
energiaforrások
felhasználásának ösztönzése.
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4. Prioritás: Környezeti erőforrások hatékony megőrzése
Környezeti
elemek

Várható
hatások

Talaj, termőföld

Csökken a mezőgazdasági
művelésre nem használható
termőterületek nagysága.

Földtani-és ásványvagyon
Levegő minősége
Felszíni és felszín alatti vizek
(mennyiség és minőség)

nem releváns
nem releváns
Javul a víztestek állapota a
megvalósuló és fejlődő
víztisztítási technológiák révén.
A megye holtágainak többcélú
hasznosítása révén a holtágak
vízutánpótlásként
funkcionálhatnak.
Korszerű hulladékgazdálkodás
valósul meg, az újrahasznosítás
egyre nagyobb mértékű.
Hulladékok energetikai célú
felhasználása növekszik.
Javul a tájhasználat szerkezete
Növekszik a biodiverzitás, a
természetközeli területek
nagysága.
nem releváns

Hulladékgazdálkodás

Tájszerkezet, tájhasználat
Élővilág (védett területek,
biodiverzitás)
Épített környezet, kulturális
örökség

Társadalmi
tényezők
Népesség területi
elhelyezkedése (életmód,
társadalmi mobilitás)

Foglalkoztatás

Szabadidő eltöltése, rekreáció
területi feltételei

Várható
hatások
A javuló képzettségi szint és
növekvő munkaerőpiaci esélyek
révén erősödik a társadalmi
mobilizáció és mérséklődik az
elvándorlás.
A népesség képzettségi
színvonalának emelkedése és a
képzési rendszer reformja
révén javul a foglalkoztatás.
A megye holtágainak többcélú,
köztük rekreációs-ökológiai
irányultságú fejlesztése révén

Javaslatok a pozitív hatások
erősítésére, a negatív hatások
mérséklésére
Előnyben szükséges részesíteni
azokat a fejlesztéseket, melyek
révén a termőterületek ár-és
belvízi veszélyeztetettsége
csökken.
nem releváns
nem releváns
Azokat a fejlesztéseket
szükséges előnyben részesíteni,
melyek révén a legjobb
hatásfokú víztisztítás valósul
meg, melyek révén lehetőség
nyílik az érintett vízbázisok
kiváltására.
A hulladékok feldolgozását,
újrahasznosítását, energetikai
célú hasznosítását segítő
infrastrukturális beruházások
ösztönzése szükséges.
Holtág-rezervátumok
kialakítása szükséges.
nem releváns

Javaslatok a pozitív hatások
erősítésére, a negatív hatások
mérséklésére
A képzési rendszer reformját a
Szolnoki Főiskola bázisán kell
végrehajtani.
Együttműködési programok
indítása szükséges.
Olyan képzések preferálása
szükséges, melyek a térség
foglalkoztatóival, vállalati
együttműködésben valósulnak
meg.
A megyei holtág-rekonstrukciók
során integrált, többcélú
fejlesztési megközelítések
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Életminőség, egészségi állapot,
szociális helyzet

Társadalom biztonságérzete,
veszélyeztetettség

Gazdasági
tényezők
Térszerkezet,
településrendszer

Természeti erőforrások
kiaknázása (lehetőség, korlát)

Ipar, kereskedelem térbeli
szerkezete
Mezőgazdaság,
erdőgazdálkodás
Idegenforgalom

Vízgazdálkodás

Térség eltartó képessége,
versenyképessége

növekednek a lakosság
szabadidő-eltöltését,
rekreációját szolgáló területei.
Az ivóvízminőség javítása,
illetve a szennyvízkezelés
fejlesztése révén javul a
népesség egészségi állapota.

Csökken az ár-és
belvízveszélynek kitett
népesség száma.

Várható
hatások
Intenzívebbé válik a
területhasználat, a
területigények növekedése
várható.
A megye holtágainak ökológiai
irányultságú fejlesztése révén a
térség természetközeli állapota
erősödik.

nem releváns
A holtágak halászati célú
hasznosítása megerősödik.
A megye holtágainak többcélú,
köztük turisztikai irányultságú
fejlesztése révén pozitív
irányba mozdul a megye
idegenforgalma.
Növekszik a megye ár-és
belvízbiztonsága, javul a
szennyvízkezelés hatékonysága,
javul az ivóvízminősége.
A holtágak az öntözés és
vízmegtartás elemeivé válnak.
Növekszik a lakosság
vízgazdálkodásra vonatkozó
ismerete.
A megújuló energiák növekvő
alkalmazása révén javul a

alkalmazása és rekreációs célú
zöldfelület- fejlesztés
szükséges.
Előnyben kell részesíteni az
olyan infrastrukturális
beavatkozásokat, melyek
hozzájárulnak a lakosság
egészségi állapotának és
életminőségének javulásához.
Előnyben kell részesíteni azokat
a beavatkozásokat, melyek a
klímaváltozás hatásai elleni
fellépéshez járulnak hozzá.

Javaslatok a pozitív hatások
erősítésére, a negatív hatások
mérséklésére
A növekvő területigények
mérséklését célzó intézkedések
bevezetése, kiterjesztése
szükséges.
Előnyben kell részesíteni azokat
a beavatkozásokat, melyek
révén a holtágak és
környezetük természetközeli
állapotban marad és
bemutathatóvá válik.
nem releváns
Összehangolt holtágrekonstrukció szükséges.
Előnyben kell részesíteni azokat
a beavatkozásokat, melyek
révén a holtágak ökoturisztikai
hálózatokba szervezhetővé,
illetve bemutathatóvá válnak.
A tervezett beavatkozások
során azok preferálása kell,
melyek révén minél nagyobb
terület válik ár-és belvízelöntéstől mentesültté.
A képzési rendszer átalakítása
során előnyben kell részesíteni
azokat a képzéseket, melyek a
vízgazdálkodás innovatív
megközelítésére alapoznak.
A megújuló energiák
kiaknázásának, hasznosításának
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térség eltartó képessége.

Műszaki infrastruktúra

Energiaellátás

Javul a műszaki infrastruktúra
állapota az ár-, belvízelvezető
rendszerek fejlesztése, a
szennyvízkezelés
infrastruktúrájának javítása
révén.
A megújuló energiaforrások
alkalmazása.
Hulladékok energetikai célú
felhasználása növekszik.

ösztönzése szükséges. A
terhelhetőség meghatározása
és annak megfelelő
területhasználat alkalmazása
szükséges.
A fejlesztések során előnyben
kell részesíteni a legrosszabb
állapotú vezetékszakaszok
felújítását, illetve a helyi
adottságokhoz illeszkedő
gyűjtőhálózatok fejlesztését.
A megújuló energiaforrások
használatának ösztönzése
szükséges.
A támogatott beavatkozások
során előnyben kell részesíteni
azokat, melyek a hulladékok
energetikai célú hasznosítását
végzik.

5. Prioritás: Esélyteremtő, befogadó, egészséges társadalom
Környezeti
elemek
Talaj, termőföld
Földtani-és ásványvagyon
Levegő minősége

nem releváns
nem releváns
A
megnövekedő
fásított
területek, erdőterületek révén
javul a levegőminőség.
A
szolgáltatások
igénybevevőkhöz
vitelével,
szűrőbuszok
alkalmazásával
csökkenhet
az
egyéni
közlekedésből
származó
levegőszennyezés mértéke.

Felszíni és felszín alatti vizek
(mennyiség és minőség)
Hulladékgazdálkodás
Tájszerkezet, tájhasználat

nem releváns

Javaslatok a pozitív hatások
erősítésére, a negatív hatások
mérséklésére
nem releváns
nem releváns
A foglalkoztatási programok
kiválasztásakor
preferálni
szükséges a zöldfelület-növelő,
fásítást célzó programokat.
A
preventív,
felvilágosító,
egészségfejlesztő programok
során a programokat kell
házhoz
vinni,
ezáltal
csökkenthető a szolgáltatásokat
egyéni közlekedéssel elérők
környezetszennyezése.
nem releváns

nem releváns
A tájhasználat változik a
korábban nem hasznosított
területek
(pl.
felhagyott
területek, árterek) művelésbe
vonása révén.
nem releváns

nem releváns
A
kevésbé
értékes
és
mezőgazdasági művelésre nem,
vagy
kevésbé
alkalmas
területeken történjenek meg a
tervezett programok.
nem releváns

Élővilág (védett területek,

Várható
hatások
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biodiverzitás)
Épített környezet, kulturális
örökség

Társadalmi
tényezők

Növekszik a beépített területek
nagysága, pl. a rekreációs,
illetve sportcélokat szolgáló
létesítmények, közösségi terek
révén.

Az infrastrukturális fejlesztések
során előnyben kell részesíteni
a barnamezős beruházásokat,
illetve a nem aszfaltozott, a
növényborítással
ellátott
felületeket.

Várható
hatások

Javaslatok a pozitív hatások
erősítésére, a negatív hatások
mérséklésére
A hátrányos helyzetű
társadalmi csoportok
részvételének preferálása
szükséges az egyes képzési,
foglalkoztatási programokban.
Ösztöndíj-, tehetség-és szociális
bérlakás-építési programok,
illetve munkahelyteremtő
programok szükségesek.
Minél többek számára
szükséges megteremteni a
foglalkoztatási programokban
való részvételt.

Népesség területi
elhelyezkedése (életmód,
társadalmi mobilitás)

Javul a sérülékeny, hátrányos
helyzetű társadalmi csoportok
társadalmi mobilitása.
Javul a népesség képzettségi
szintje, megerősödik az
alapkompetenciák szintje.
Mérséklődik a népesség
elvándorlása.

Foglalkoztatás

Javul a hátrányos helyzetű
csoportok foglalkoztatása,
munkaerőpiaci helyzete. A
növekvő zöldfelületek jó karban
tartását célzó munkálatok
növelik a (köz) foglalkoztatás
mértékét.
Bővül a lakosság számára
elérhető megfelelő minőségű,
sportot és rekreációt szolgáló
közösségi terek száma.
Bővülnek a lakosság egészséges
életmóddal kapcsolatos
ismeretei.
Javul a népesség egészségügyi
és szociális ellátásokhoz való
hozzáférése.

Szabadidő eltöltése, rekreáció
területi feltételei

Életminőség, egészségi állapot,
szociális helyzet

Társadalom biztonságérzete,
veszélyeztetettség

Gazdasági
tényezők
Térszerkezet,

Növekszik a lakosság
öngondoskodó, önszerveződő
képessége, biztonságérzete.

Várható
hatások
nem releváns

Minél több településen és
minél többek számára
szükséges megteremteni az
elérhető közösségi tereket.
Minél szélesebb társadalmi
csoportot szükséges elérni a
prevenciós, szűrő- és
életmódprogramokkal.
Szükséges egy optimális
elérhetőséget biztosítani a
szolgáltatások hozzáféréséhez.
Az elérhető programokat minél
szélesebb társadalmi csoportok
számára szükséges elérhetővé
tenni.

Javaslatok a pozitív hatások
erősítésére, a negatív hatások
mérséklésére
nem releváns
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településrendszer
Természeti erőforrások
kiaknázása (lehetőség, korlát)

Nő a rehabilitált táji területek
száma és nagysága.

Ipar, kereskedelem térbeli
szerkezete
Mezőgazdaság,
erdőgazdálkodás

nem releváns

Idegenforgalom
Vízgazdálkodás

nem releváns
A vízelvezető rendszerek
építése, karbantartása révén
javul a vízgazdálkodás
hatékonysága.

Térség eltartó képessége,
versenyképessége

A tervezett képzési-és
foglalkoztatási programok, az
egészségturizmus
feltételrendszerét erősítő
egészségügyi infrastruktúra
fejlesztése révén növekszik a
népesség gazdasági aktivitása,
erősödik a megye gazdasága.
Növekszik a települési
infrastruktúra nagysága,
kiterjedése.
Növekszik a szélessávú internet
hálózat kiépítettsége.

Műszaki infrastruktúra

Energiaellátás

Növekszik a fásított területek,
erdőterületek száma és
nagysága.

Növekszik a megújuló és
alternatív energiaforrások
használata.

A termőhelyi-táji
adottságokhoz igazodó képzési
és foglalkoztatási programok
szükségesek.
nem releváns
A korábban nem hasznosított,
vagy mezőgazdasági művelésre
nem, vagy kevésbé alkalmas
területekre kell kiterjeszteni a
nem mezőgazdasági célú
programokat.
nem releváns
A tervezett foglalkoztatási
programok során preferálni
szükséges a vízelvezető
rendszerek karbantartását
célzókat.
Komplex képzési-és
foglalkoztatási programok
szükségesek a megye
foglalkoztatási szintjének,
versenyképességének növelése
érdekében.

Optimalizált területhasználat és
szolgáltatásnyújtás biztosítása
szükséges mind a szociális,
mind az egészségügyi
infrastruktúra elemeinek
kiépítésekor, hálózatba
szervezésekor.
Az optikai kábelek elhelyezését
már az útépítkezések során
figyelembe kell venni.
A tervezett foglalkoztatási
programok során preferálni
szükséges az energianövények
telepítését, művelését,
feldolgozását, hasznosítását
célzó programokat.
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6. Prioritás: Település-fejlesztési programok
Környezeti
elemek

Várható
hatások

Talaj, termőföld
Földtani-és ásványvagyon
Levegő minősége

nem releváns
nem releváns
Javul a településközpontok
levegőminősége.
Térségközponti települések
levegőminősége várhatóan
romlik.

Felszíni és felszín alatti vizek
(mennyiség és minőség)

Javul a bel-, csapadék- és
szennyvízelvezetés rendszere.

Hulladékgazdálkodás

A települési együttműködések
révén javul a
hulladékgazdálkodás
hatékonysága.
nem releváns
nem releváns

Tájszerkezet, tájhasználat
Élővilág (védett területek,
biodiverzitás)
Épített környezet, kulturális
örökség

Társadalmi
tényezők
Népesség területi
elhelyezkedése (életmód,
társadalmi mobilitás)

Javaslatok a pozitív hatások
erősítésére, a negatív hatások
mérséklésére
nem releváns
nem releváns
Forgalomcsillapító beruházások
preferálása, környezetbarát
közlekedési infrastruktúra
kiépítése, fejlesztése.
A nyújtott szolgáltatások során
növelni szükséges az
elektronikusan elérhető,
utazással nem járókat.
A tervezett fejlesztések
lehetőleg a közlekedési
infrastrukturális
beavatkozásokhoz kötődően
valósuljanak meg.
A települési együttműködések
során preferálni szükséges a
hulladékgazdálkodás
optimalizálására törekvőket.
nem releváns
nem releváns

Növekszik az épített környezet,
a burkolt felületek kiterjedése.

Törekedni szükséges a
meglévő, de kihasználatlan,
vagy nem kellő hatékonysággal
használt épületek,
infrastrukturális elemek
használatára, a barnamezős
elemek preferálására.

Várható
hatások

Javaslatok a pozitív hatások
erősítésére, a negatív hatások
mérséklésére
A településfejlesztési
programok során preferálni
szükséges a komplex, az
infrastrukturális elemeken túl
tartalmi fejlesztéseket is
integráló beavatkozásokat.
A település-rehabilitációs
programok során preferálni kell
a települések, településrészek

A települések által nyújtott
szolgáltatások, megerősödő
funkciók és javuló településkép
révén a lakosság elvándorlása
mérséklődik.
A szegregálódó népességcsoportok száma csökken.
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Foglalkoztatás

Szabadidő eltöltése, rekreáció
területi feltételei

Javul a foglalkoztatás mértéke
az infrastrukturális elemeken
túl tartalmi fejlesztéseket is
integráló beavatkozásokat
révén.
Növekszik a szabadidő hasznos
eltöltését segítő területek,
közösségi terek, zöldfelületek,
játszóterek száma és nagysága.

Életminőség, egészségi állapot,
szociális helyzet

Növekszik a szabadidő
egészséges eltöltését segítő
zöldfelületek, közösségi terek
száma és nagysága.

Társadalom biztonságérzete,
veszélyeztetettség

Növekszik a települések
lakosságának biztonságérzete.

Gazdasági
tényezők

Várható
hatások

Térszerkezet,
településrendszer

A településhálózat
differenciálódik.
Települések által ellátott
funkciók megerősödnek, a
funkciók száma növekszik.

Természeti erőforrások
kiaknázása (lehetőség, korlát)

A megújuló energiaforrások
növekvő mértékű alkalmazása.

Ipar, kereskedelem térbeli

A megújuló településkép és

leszakadó
népességcsoportjainak
integrálását célzó programokat.
Azon tartalmi elemek
preferálása szükséges, melyek
javítják a hátrányos helyzetű
népesség-csoportok
munkaerőpiaci integrációját.
Az épített környezetre irányuló
beavatkozások során előnyben
kell részesíteni azokat, melyek
zöldfelület növelést és
rekreáció eltöltésére irányuló
fejlesztéseket tartalmaznak.
Az épített környezetre irányuló
beavatkozások során előnyben
kell részesíteni azokat, melyek
zöldfelület növelést és olyan
soft elemeket tartalmaznak,
melyek az egészséges életmód
elterjesztését, az egészségi
állapot javítását célozzák.
A településfejlesztés során
előnyben kell részesíteni a közés közlekedésbiztonság
javítását és az eredmények
megőrzését célzó fejlesztéseket
is tartalmazó beavatkozásokat
illetve képzéseket.

Javaslatok a pozitív hatások
erősítésére, a negatív hatások
mérséklésére
Elérhető fejlesztések
településtípus szerinti
differenciálása szükséges.
Komplex településfejlesztési
programok révén szükséges a
településszerkezet
optimalizálása.
A települések
épületállományának
fejlesztésekor minél kevésbé
használjanak fosszilis
energiahordozókat, minél
nagyobb arányban építsenek a
megújulókra.
A tervezett fejlesztések közt
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szerkezete

Mezőgazdaság,
erdőgazdálkodás
Idegenforgalom

bővülő szolgáltatások révén
differenciálódik az ipar,
kereskedelem, térbeli
szerkezete, illetve egyre
szívesebben települnek be
kereskedelmi, gazdasági
szereplők.
nem releváns

preferálni szükséges azokat,
melyek ösztönzik a gazdasági
élet szereplőinek betelepülését.

Javuló településkép, megújult
épület-állomány révén növekvő
idegenforgalom.

Az épített környezet
alakításakor preferálni kell a
tájba, tájképbe illeszkedő, helyi
adottságokra épülő tájspecifikus és zöldfelületet
növelő megoldásokat.
nem releváns
A kisléptékű, pontszerű
településfejlesztések helyett a
komplex és funkciómegerősítésre, funkcióbővítésre is irányuló
beavatkozások preferálása
szükséges.
A közlekedési infrastruktúraberuházások során preferálni
kell azokat, melyek
területfoglalása csekélyebb.
A tervezett fejlesztések során
preferálni szükséges a
barnamezős beruházásokat a
zöldmezősökkel szemben.
Az új épületek építésekor,
illetve a meglevők felújításakor,
törekedni kell a megújuló
energiák használatát célzó,
illetve az energiahatékonyságot
növelő beruházásokra.
Foglalkoztatási és
közmunkaprogramokban
preferálni szükséges az
energianövények ültetésére,
hasznosítására irányulókat.

Vízgazdálkodás
Térség eltartó képessége,
versenyképessége

nem releváns
A megerősödő funkciók és
ellátott új funkciók révén javul
a települések és térségük
eltartó képessége.

Műszaki infrastruktúra

A közlekedési útvonalak
felületének, számának
növekedése.
Beépített területek
nagyságának növekedése.

Energiaellátás

Javuló energetikai hatékonyság
a felújított, újonnan kialakított
épületek révén.
Alternatív energiahordozók
növekvő használata.

nem releváns
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I. 5. A végrehajtás és a finanszírozás intézményi és eljárásrendi rendszerének
átfogó bemutatása
A következő tervezési periódus végrehajtására vonatkozó irányok, elvek, eljárásrendek kidolgozása
még tervezési fázisában van, formálódik, így a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján az
alábbi tájékoztatás adható.
A 2014–2020 közötti európai uniós programok lebonyolításának, illetve a fejlesztési források
intézményi és végrehajtási kereteit meghatározó alapelveit a 1731/2013. (X.11.) Kormányhatározat
rögzíti. Eszerint az uniós források felhasználásához kapcsolódó tevékenységeket, feladatokat a
jövőben az állam a meglévő, belső erőforrásaira építve, azokat kibővítve kívánja megvalósítani annak
érdekében, hogy elősegítse a befolyásmentes, szakmai szempontú, gyors döntéshozatalt és
végrehajtást. A kitűzött alapelvek összefoglalóan az alábbiak:
 Az új fejlesztéspolitikai intézményrendszernek egyszerű, gyors, átlátható, diszkriminációmentes, költségtakarékos és hatékony ügymenetet kell biztosítania. A pályázók számára
egyszerűsített, a már meglévő közigazgatási és egyéb nyilvántartások adatain – csak a
szükséges mértékben – túlmutató információk megadására irányuló eljárásrend kerül
kidolgozásra. A pályázatok értékelése mind a jogosultsági, mind a kiválasztási szempontokat
tekintve kizárólag objektív alapon eldönthető, illetve egyértelműen mérhető mutatók alapján
történhet.
 A közszféra szervezet pályázók esetén a projekt szelekciót egyszerűsített kiválasztási
eljárással kell megvalósítani.
 Az európai uniós forrásból megvalósuló projekteket a projektötlet megszületésétől a projekt
megvalósulásáig, különösen a pályázati dokumentáció összeállítását, valamint a projektek
végrehajtásának támogatását felkészült szakértői bázison alapuló állami kapacitások
megteremtésével kell biztosítani:
a) megyei jogú város és megyei önkormányzatok esetében önálló, saját erőforrások biztosításával;
b) az ágazati szervezetek, minisztériumok esetében állami (központi) kapacitások biztosításával;
c) helyi- és nemzetiségi önkormányzatok, állami cégek esetében állami (központi) kapacitás
biztosításával;
d) az így kiépített humán kapacitások kisvállalkozók és bevett egyházak számára történő
igénybevételét is biztosítani kell.
 A pályázatok értékelését az intézményrendszeren belüli kapacitásokkal kell megoldani, külső
erőforrások igénybevétele nélkül.
 A közszféra kedvezményezettek esetében állami, belső kapacitás kiépítése szükséges a
projektmenedzsment feladatok ellátására. A nagy infrastrukturális projektek, valamint az
állami tulajdonhoz kapcsolódó ingatlan beruházások esetében, a tervdokumentáció
összeállítása állami szolgáltatásként, állami kapacitással történik meg.
 A végrehajtási intézményrendszer szereplői számára ki kell alakítani egy gyakorlatorientált,
probléma centrikus továbbképzési rendszert a Karrier Programon keresztül. Tudatosítani kell
az intézményrendszeri szereplőkben, hogy a közös cél az uniós források hatékony és
eredményes felhasználása, amely csak szolgáltatói hozzáállás mellett és a
kedvezményezettek szakmai támogatásán keresztül érhető el.
 Erősíteni kell a részletes pénzügyi elszámolásokat elhagyó egyszerűsített elszámolási
eszközök alkalmazását, amelyen keresztül a kedvezményezettek adminisztratív terhei
minimalizálhatók. Ezzel párhuzamosan a végrehajtásban az eredményorientált megvalósítás
felé kell elmozdulni.
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Ki kell dolgozni a pályázatok gyors és eredményes végrehajtására sarkalló ösztönzőket és a
szankciók rendszerét, a támogatásról szóló döntés tekintetében pedig egyfokú jogorvoslatot
kell biztosítani
Az uniós projektek végrehajtásához szükséges engedélyezési eljárásokat központosítani,
határidejüket rövidíteni kell.

A 1805/2013 (XI.12.) Korm. határozat a 2014-2020 közötti időszakban hatályos regionális
támogatási térkép koncepciójáról szól, melynek értelmében a versenyszabályok alá tartozó
tevékenységekhez beruházási támogatás formájában nyújtandó állami támogatások esetében a
támogatási intenzitás mértéke az Észak-Alföldön legfeljebb 50% lehet.
A 1831/2013. (XI. 14.) Korm. határozat a 2014–2020 közötti időszakban a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, az operatív programhoz
tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai tervezési
jogkörébe utalt források megoszlásáról szól. Ebben megerősítést nyert, hogy a Kormány egyetért
azzal, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (a továbbiakban: TOP) a
decentralizált források tervezése integrált programok kialakításával a következő három területi
szinten valósuljon meg: a) megyei szint, b) megyei jogú város szintje, valamint c) várostérség és
megyei jogú város térségének szintje, figyelembe véve a kohéziós politikai kereteket és a Partnerségi
Megállapodás tervezetében rögzítetteket. A Korm. határozat értelmében a tervezés
összehangolásában a megyei önkormányzatok koordinációs szerepet töltenek be, illetve a megyei
szintű programmal összefüggő tervezési feladatokat a megyei önkormányzatok végezik el a TOP által
meghatározott keretek között. A Korm. határozat értelmében a megyei programok indikatív
forráskerete összesen 450 milliárd forint, ezen belül Jász-Nagykun-Szolnok megye indikatív kerete
28.043,2 millió Ft. Előírás, hogy a várostérség és a megyei jogú város térsége szintjének területi
meghatározása a területfejlesztési statisztikai kistérségek alapján történjen, illetve, hogy a megyei
jogú város térségében tervezett fejlesztések illeszkedjenek a megyei jogú város integrált
településfejlesztési stratégiájában megfogalmazott fejlesztési irányokhoz, a TOP által meghatározott
keretek között.
A várostérségek és a megyei jogú városok térségének fejlesztésével összefüggő tervezési feladatokat
a megyei önkormányzatok végezik el az érintett települési önkormányzatok bevonásával, a TOP által
meghatározott keretek között. A megyei jogú városokkal összefüggő programok indikatív
forráskerete országosan összesen 220 milliárd forint. Szolnok megyei jogú város indikatív forrása
8.634,9 millió Ft. A Korm. határozat meghatározza a várostérségek és megyei jogú városok térségeit
érintő fejlesztések indikatív forráskeretét, mely országosan összesen 298,08 milliárd forint. A
várostérségek és a megyei jogú városok térségei közötti indikatív megoszlás alapján Jász-NagykunSzolnok megye 7 kistérségére 18.078,9 millió Ft indikatív keretet allokál.
A megyei önkormányzatok a várostérségek és a megyei jogú városok térségének fejlesztése során a
Korm. határozat 3. mellékletében meghatározott várostérségek és megyei jogú városok térségeinek
forráskeretétől a megyei területfejlesztési koncepcióban és programban megfogalmazott
célkitűzések megvalósítása, valamint a hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatása érdekében tíz
százalékkal eltérhetnek a megye összes forráskeretén belül.
A Kormány a 475/2013. (XII.17.) Korm. rendeletével 2014. január 1-től megszüntette a Nemzeti
Fejlesztési ügynökséget (NFÜ). Általános jogutódja a rendelet értelmében a Miniszterelnökség lett.
Az NFÜ egyes irányító hatóságainak jogutódja az 1. és 2. melléklet szerinti minisztérium, illetve
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Miniszterelnökség. Ennek értelmében a Regionális Fejlesztési Programok irányító Hatósága
működtetéséért felelős szerv a Nemzetgazdasági Minisztérium.
A következő fejlesztési időszak gazdaságfejlesztési célokat szolgáló operatív programjai esetében
alkalmazni kívánt integrált területi beruházás alkalmazásáról, használatához szükséges feltételekről a
2018/2013. (XII.29.) Korm. határozat szól. E határozat értelmében szükség van olyan területileg
integrált fejlesztések megvalósítására, melyet egy vagy akár több operatív program legalább két
prioritási tengelye finanszíroz, s alkalmazása az alábbi területtípusokon szükséges. A Balaton Kiemelt
Üdülőkörzetben; a kevésbé fejlett régiókban található megyei jogú városok esetében fenntartható
városfejlesztés céllal; a kevésbé fejlett régiókban található megyék esetében gazdaságfejlesztési céllal
a megye teljes területére; továbbá Budapest és Pest megye területére.
Az Országgyűlés az 1/2014. (I.3.) OGY határozatával elfogadta a Nemzeti fejlesztés 2030 – Országos
Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót, mely integrálja a hazai fejlesztési célokat és igényeket,
meghatározza azok területi dimenzióit, ami a 2014-2020-as európai uniós tervezési és költségvetési
időszakra készülő tervdokumentumok (partnerségi megállapodás, operatív programok)
megalapozását is szolgálja, s az EU 2020 Stratégiához és a Nemzeti Reform Program vállalásaihoz
illeszkedve hosszú távú jövőképét, fejlesztéspolitikai célokat és elveket határoz meg Magyarország
számára. Az Országgyűlés ezen határozatában megállapítja, hogy a fejlesztéspolitika elsődleges
keretét az EU kohéziós és vidékfejlesztési politikája, illetve a 2014-2020-as programozási és fejlesztési
időszakban rendelkezésre álló uniós fejlesztési források képezik.
A Kormány az európai uniós forrásokból megvalósuló fejlesztéspolitika végrehajtásának
összehangolása érdekében javaslattevő, véleményező, döntés-előkészítő, koordináló szervként
1012/2014. (I.17.) Korm. határozatával Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottságot (FKB) hozott
létre. Az FKB javaslatot dolgoz ki, állást foglal a nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság (NFK) számára a
hosszú-és középtávú fejlesztési és tervezési feladatokról, az EU pénzügyi támogatásának
igénybevételéhez szükséges tervekről, az operatív programokról, azok végrehajtásáról, a
támogatások felhasználásárhoz szükséges intézményrendszer kialakításáról. Feladatai az alábbiak:
a) megtárgyal és döntési javaslattal lát el az NFK döntését igénylő fejlesztéspolitikai tárgyú, illetve
fejlesztési, tervezési és végrehajtási dokumentumot,
b) döntési javaslattal látja el az operatív programok, valamint az akciótervek és az irányító hatóságok
munkaterveinek elfogadásáról és módosításáról szóló dokumentumokat,
c) a fejlesztéspolitikával való összhang megteremtése és a központi koordináció biztosítása
érdekében megtárgyalja és véleményezi a Kormány döntését nem igénylő ágazati fejlesztési terveket,
programokat, stratégiákat,
d) megtárgyalja és döntési javaslattal látja el a kiemelt projektek nevesítéséről szóló
előterjesztéseket,
e) megtárgyalja és döntési javaslattal látja el az egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű
projektjavaslatokat, ideértve azt is, ha a projekt elszámolható összköltsége a költségnövekménnyel
együtt az egymilliárd forintot meghaladja,
f) véleményezi a nagyprojektekre vonatkozóan az Európai Bizottság számára benyújtandó
javaslatokat,
g) véleményezi a fejlesztéspolitikai szempontból kiemelt jelentőségű ügyeket, a komplex
programokat, az operatív programok kiemelt projektjeit,
h) javaslattal látja el a projektkiválasztás elbírálási szempontjait, az eljárásrendi szabályokról és
utasításokról szóló dokumentumokat,
i) nyomon követi az irányító hatóságok munkatervének megvalósulását, azok végrehajtásáról
tájékoztatást kérhet,
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j) részt vesz a fejlesztéspolitikai célok teljesülése érdekében történő jogszabály módosítás
előkészítésében,
k) a fejlesztések végrehajtásáért felelős szervezetektől beszámolót kérhet, és intézkedési javaslatot
fogalmazhat meg,
l) összehangolja az európai uniós források – ideértve az európai uniós agrár- és vidékfejlesztési
alapokat is – eredményes felhasználásával kapcsolatos feladatokat,
m) véleményezi az akcióterv és a munkaterv intézkedéseivel elérni kívánt célokat, azok mérhető
indikátorait, a lehetséges kedvezményezettek körét, a támogatás formáját, mértékét, a támogatható
tevékenységet, a támogatni tervezett projektek számát és a támogatási értéket, és ezek éves
ütemezését (azaz a pályázati kiírások paramétereit),
n) állást foglal a pályázati elbírálási szempontokról és a pályázatok mechanizmusáról,
o) véleményezi a közreműködő szervezetek kialakításának, kiválasztásának módszerét,
feltételrendszerét, nyomon követi tevékenységüket, e szervezetektől rendszeresen beszámolót,
tájékoztatót kérhet,
p) véleményezi az EU Önerő Alapból történő támogatás céljából benyújtott kérelmek elbírálásáról
szóló, döntésre előkészített dokumentumot,
q) az európai uniós fejlesztési forrásokból megvalósuló fejlesztések összehangolása érdekében adatot
kérhet a hazai fejlesztési forrásokból megvalósuló fejlesztésekre vonatkozóan,
r) nyomon követi a Támogatásokat Vizsgáló Iroda munkáját.
A Kormány 60/2014. (III.6.) Korm. rendeletében szabályozta a támogatásból megvalósuló
fejlesztések központi monitoringját és nyilvántartását. E rendeletben többek közt kijelöli a Nemzeti
Fejlesztési Kormánybizottság feladatait, eszerint az NFK figyelemmel kíséri a Partnerségi
Megállapodás keretében elérhető fejlesztési források felhasználásával végrehajtott programok
előrehaladását, vizsgálja célkitűzéseik megvalósítását a teljesítmény-keretrendszer indikátorai és az
abszorpciós célok teljesülése szempontjából. A megfelelő előrehaladás és a célkitűzések teljesítése
érdekében általános és egyedi intézkedéseket tesz, illetve kezdeményez. 7. § (1) A monitoring egység
alkalmazásgazdaként gondoskodik a FAIR (Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer) és az
Egységes Monitoring és Információs Rendszer (EMIR) szakmai felügyeletéről, folyamatos és
biztonságos üzemeltetéséről, valamint továbbfejlesztéséről. A rendelet IV. fejezete határozza meg a
monitoring tevékenység alapvető szabályait. 24. § Az operatív programok megvalósításáért felelős
irányító hatóságok kijelölik az operatív program szintű monitoring tevékenységért felelős szervezeti
egységeket vagy személyeket, amelyek, illetve akik kötelesek együttműködni a monitoring egységgel.

A Kormány 1058/2014. (II.11.) határozatában írja elő a „Társadalmi és gazdasági felzárkózás által
vezérelt térségi integrált program” megtervezéséhez kapcsolódó feladatokat. Előírja, hogy az
elmaradott térségeket földrajzilag lefedő megyék megyei önkormányzatai bevonásával szakértői
munkacsoportot kell létrehozni a program szakmai koncepciójának kidolgozása céljából, illetve
előírja, hogy e koncepciót mely alapelveknek megfelelően kell kidolgozni. Az első három alapelve az
alábbi:
aa) 2020-ig az érintett elmaradott térségek további leszakadása lassuljon, egyes térségekben a
leszakadás megálljon, továbbá a térségen belüli nagy fejlettségbeli különbségek csökkenjenek, és
ab) társadalmi-gazdasági céljának, azaz annak, hogy az érintett térségek foglalkoztatási szintje nőjön
és a foglalkoztathatóság alapfeltételei javuljanak úgy, hogy közben a minderre vonatkozó mutatók
egyetlen térségen belüli településen se romoljanak a kiindulási helyzethez képest,
b) a tervezésnél és végrehajtásnál integrált megközelítés kerüljön alkalmazásra, amelynek keretében
a halmozódó hátrányok felszámolásához össze kell hangolni a gazdaságra, a foglalkoztatásra, a
szegénység csökkentésére, a közoktatásra, az egészségügyre, a lakhatási feltételekre, a szociális
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szolgáltatásokra és a közlekedési viszonyokra irányuló tevékenységeket, valamint törekedni kell a
szinergiák kiaknázására. A Kormány előírja, hogy a Koncepció olyan formában kerüljön kidolgozásra,
hogy a 2014–2020 közötti programozási időszakban európai uniós támogatásból kerülhessen
megvalósításra, illetve terjedjen ki a programban résztvevő térségek körére, a program intézményi
hátterére és eljárási szabályaira, finanszírozásának módjára és ezzel összefüggésben az egyes
operatív programok hozzájárulására, továbbá a program monitoring rendszerére.
A Kormány 1085/2014. (II. 28.) Korm. határozat döntött a közreműködő szervezetek útján ellátott
feladatokkal kapcsolatos egyes koncepcionális kérdésekről. Eszerint a 2014–2020 közötti
programozási időszakban a pályázati úton felhasználásra kerülő vidékfejlesztési uniós források
tekintetében az irányító hatósági feladatokat ellátó szervezeti egység a Miniszterelnökség szervezeti
keretein belül kerüljön kialakításra, a közreműködő szervezeti feladatokat a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara, a nem pályázati úton történő forrásfelhasználás tekintetében az irányító hatósági
feladatokat továbbra is a Vidékfejlesztési Minisztérium lássa el. Továbbá előírja, hogy a 2007–2013
közötti programozási időszak vidékfejlesztési forrásai tekintetében az irányító hatósági feladatokat
továbbra is a Vidékfejlesztési Minisztérium, a közreműködő szervezeti feladatokat pedig továbbra is a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal lássa el.

A Kormány 1122/2014. (III.6.) Korm. határozatával döntött a 2014-2020 közötti Partnerségi
Megállapodás elfogadásáról és Európai Bizottság számára történő benyújtásáról. A határozat
kimondja, hogy az operatív programok tervezését a Partnerségi Megállapodás tartalmával
összhangban folytassák és egyetértett a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program
szükségességével, amelynek forrását a korábban technikai segítségnyújtásra elkülönített keret
biztosítja, és felkéri a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy dolgozza ki a Közigazgatás- és
Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Programot, valamint, hogy az operatív programok végleges
tervezetét terjessze jóváhagyásra a Kormány elé.
A Partnerségi Megállapodás 2013. július 1-jei változata a megyei önkormányzatokkal
összefüggésben a következő funkciókat határozza meg:
Funkció
Programozási szerepkör
Elfogadás (támogatási döntés)
Kedvezményezetti státusz
Együttdöntés a projektek
kiválasztásában
Monitoring
Közreműködő szervezetek

Megyei önkormányzat
Területfejlesztési koncepció
Megyei integrált fejlesztési csomag
Irányító Hatóság a megyével való tárgyalásos
folyamat eredményeként
Igen, amennyiben a fejlesztések esetében
releváns.
Igen
Igen, minden a TOP-ban szereplő megyei
fejlesztés kapcsán, (de az ágazati OP-k térségben
megvalósuló fejlesztéseit is nyomon követi)
Munkáját területileg decentralizált közreműködő
szervezet segíti (jelenlegi RFÜ-k bázisán)
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Az európai uniós források felhasználásáért felelős intézményrendszer működtetésének biztosítása
érdekében a Kormány meghozta az 1144/2014. (III. 14.) Korm. határozatát. Ezen határozatával
döntött a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség cím 2014. évi eredeti előirányzatainak az európai uniós
források felhasználásáért felelős irányító hatóságok működtetésére kijelölt minisztériumok és a
Miniszterelnökség fejezet részére történő átcsoportosításáról. Ennek értelmében 7 414,3 millió Ft
átcsoportosítását rendelte el az NFÜ cím terhére a Miniszterelnökség javára; 1 038,4 millió Ft-ét a
Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása cím javára; 669,1 millió Ft-ét a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium igazgatása cím javára, és 686,6 millió Ft átcsoportosítását az Emberi Erőforrások
Minisztériuma igazgatása cím javára.
Az 1152/2014. (III. 20.) Korm. határozat a 2007–2013 közötti európai uniós programok
lebonyolítását támogató intézményrendszer szervezeti kereteiről értelmében a Nemzeti Fejlesztési
Terv I. és az Új Széchenyi Terv meghatározott operatív programjai, prioritásai vagy intézkedései
végrehajtására kijelölt közreműködő szervezetek által ellátott feladatokat a megjelölt szervek saját
erőforrásaikra támaszkodva lássák el. A Nemzeti Fejlesztési Terv I. tekintetében: GVOP: MAG Zrt.
helyett NGM; HEFOP: ESZA Nonprofit Kft.. helyett EMMI; KIOP: NKEK Nonprofit Kft. és KIKSZ Zrt.
helyett NFM. Az Új Széchenyi Terv tekintetében: ÁROP és EKOP: MAG Zrt. helyett Miniszterelnökség;
GOP: MAG Zrt. helyett nemzetgazdasági miniszter; KEOP: NKEK Nonprofit Kft. helyett nemzeti
fejlesztési miniszter; KÖZOP: KIKSZ Zrt. helyett nemzeti fejlesztési miniszter; ÉAOP: MAG Zrt. helyett
ÉARFÜ Nonprofit Kft.; TÁMOP és TIOP: ESZA Nonprofit Kft. helyett emberi erőforrások minisztere.
Előírta, hogy mérjék fel a meghatározott gazdasági társaságok megszüntetésével kapcsolatos
feladatokat és készítsenek konkrét lépéseket azonosító részletes ütemtervet a meghatározott feladat
ellátásához, valamint a gazdasági társaságok egyéb feladatainak ellátásához szükséges lépésekről.
Felhívta a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy
a) az ESZA NKft.-nek,
b) a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak,
c) a MAG Zrt.-nek, valamint
d) az NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaságnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9/A. alcíme szerinti
megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket készítse elő, illetve tegye meg.

A Kormány előző határozatával azonban nem fejezte be a megkezdett intézményrendszeri
átalakítást: 1225/2014. (IV.10.) Korm. határozata a 2007–2013 közötti európai uniós programok
lebonyolítását támogató intézményrendszer-átalakítás végrehajtásával kapcsolatos feladatokról
tovább folytatja azt. Határozatában az ESZA Nonprofit Kft., illetve a VÁTI Zrt. / MAG ZRt.
közreműködő szervezeti feladatainak átadásáról intézkedik. A MAG Zrt. regionális operatív
programok végrehajtásával összefüggő közreműködő szervezeti feladatainak az érintett operatív
program más prioritása vagy intézkedése végrehajtásában egyébként közreműködő regionális
fejlesztési ügynökségek részére történő átadását irányozza elő. A határozatban a kormány felkéri a
belügyminisztert, hogy 2014. április 15-ig gondoskodjon a regionális operatív programok
végrehajtásával összefüggő közreműködő szervezeti feladatok átvételéhez szükséges
intézkedéseknek a regionális fejlesztési ügynökségek irányítása és a tulajdonosi jogok gyakorlásának
tekintetében érintett megyei önkormányzatok és a fővárosi önkormányzat közreműködésével
történő hatékony lebonyolításáról.
A Kormány 1298/2014. (V.5.) Korm. határozatában a 2014–2020 közötti 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 határoz. Egyrészről megerősíti az 1831/2013. (XI.
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14.) Korm. határozatban korábban már meghatározottakat (a TOP-ban a decentralizált források
tervezése integrált programok kialakításával három területi szinten valósuljon meg; a tervezés
összehangolásában a megyei önkormányzatok koordinációs szerepet töltsenek be; a megyei szintű
programmal összefüggő tervezési feladatokat a megyei önkormányzatok végezik el a TOP által
meghatározott keretek között; JNSZ megye indikatív forráskerete 28 043,2 millió Ft). Megfogalmazza,
hogy a várostérség és a megyei jogú város térsége szintjének területi meghatározása a járások
alapján történjen; a megyei jogú város térségében tervezett fejlesztések illeszkedjenek a megyei jogú
város integrált településfejlesztési stratégiájában megfogalmazott fejlesztési irányokhoz; a
várostérségek és a megyei jogú városok térségének fejlesztésével összefüggő tervezési feladatokat a
megyei önkormányzatok végezzék el az érintett települési önkormányzatok bevonásával; a megyei
jogú városokkal összefüggő programok indikatív forráskerete összesen 364,61 milliárd forint legyen.
(Szolnok indikatív forráskerete 14 310,8 millió Ft). Előírja azt, hogy várostérségek és megyei jogú
városok térségeit érintő fejlesztések indikatív forráskerete összesen 298,08 milliárd forint legyen. (A
JNSZ megyei járások indikatív forráskerete összesen 18 078,9 millió Ft). A megyei önkormányzatok a
várostérségek és a megyei jogú városok térségének fejlesztése során a meghatározott várostérségek és megyei jogú városok térségeinek- forráskeretétől a megyei területfejlesztési
koncepcióban és programban megfogalmazott célkitűzések megvalósítása, valamint a hátrányos
helyzetű térségek felzárkóztatása érdekében tíz százalékkal eltérhetnek a várostérségek és megyei
jogú városok térségeinek meghatározott forráskereteitől a megye összes forráskeretén belül. Előírta
továbbá azt, hogy helyi szinten 44,28 milliárd forint kerüljön szétosztásra közösségvezérelt helyi
fejlesztésekre (CLLD eszköz).

A TOP 5.0 változata (2014. május 9.) értelmében a TOP megvalósítási modellje az integrált
területfejlesztési megközelítésre épülő decentralizált tervezés és a végrehajtásban való
közreműködés. Ennek keretét az alábbi tervezési és végrehajtási elemek képezik:
- Megyei gazdaságfejlesztési integrált program – integrált területi beruházások formájában (megyei
önkormányzatok tervezik és végrehajtás is megyei közreműködéssel történik). Gazdaságfejlesztési
tartalom a megye teljes területére, beleértve a megyei jogú városok területét is.
- Fenntartható, integrált városfejlesztési program és településfejlesztési program város- és
településfejlesztési tartalommal:
- a megyei jogú városok esetében integrált területi beruházások formájában (megyei jogú
városok tervezik a megyei önkormányzatok koordinálásával, és a végrehajtás is MJV
közreműködéssel történik)
- a megye többi városa és települése esetében projektdossziés formában (megyei
önkormányzatok tervezik a települések bevonásával, járási szintű indikatív forráskerettel
(amelytől a megye jól körülhatárolt esetekben eltérhet) és a projekt előkészítésben is
közreműködnek)
- Városokban kísérleti jelleggel közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák (HFS) tervezése és
végrehajtása (szakmai szempontok alapján kiválasztott városi helyi akciócsoportok tervezik és hajtják
végre). Közösségi és kulturális, valamint helyi gazdaságfejlesztési tartalommal.
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I.6. A végrehajtásban közreműködő szervezetek közti munkamegosztás,
együttműködés és információcsere meghatározása, az érdekérvényesítés
rendszere
A végrehajtásra vonatkozó jogszabályi háttér alapján a végrehajtásban közreműködő szervezetek
együttműködésének formális keretei
A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi
követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük
részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Kormányrendelet 13. § (3) alapján a partnerségi
program a területfejlesztési programok végrehajtása során meghatározza az állampolgárok és a
szakmai közösségek részvételének szabályait.

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11. § (1) alapján a megyei
önkormányzat feladata a területfejlesztés terén a) a területfejlesztési tervezéssel összefüggő
feladatok ellátásán túl a b) a területfejlesztési tervek végrehajtásával kapcsolatos feladatok, illetve a
c) a területfejlesztési koordinációval kapcsolatos feladatok ellátása. A végrehajtásra vonatozó
jogszabályi előírás az alábbi feladatokat nevesíti a megyei önkormányzatok számára:














kidolgozza a megyei területfejlesztési koncepciót, illetve stratégiai és operatív programot,
figyelemmel kíséri és közreműködik a területi operatív program irányításában, a megvalósítás
végrehajtásában,
a megye gazdaságának és foglalkoztatásának fellendítése érdekében gazdaságfejlesztési,
befektetés ösztönző tevékenységet lát el, illetve koordinálja az ipari parkok és a szabad
vállalkozási zónák tevékenységét,
elősegíti a helyi önkormányzatok területfejlesztési társulásainak szerveződését, segíti azok
pályázat előkészítő munkáját,
összehangolja az egyes szereplők (államigazgatási szervek, megyei jogú városok, gazdasági és
civil szervezetek, települési önkormányzatok) fejlesztési elképzeléseit,
biztosítja a társadalmi megismerés és partnerségi együttműködések kereteit,
véleményezi a térségi területfejlesztési programokat,
részt vesz megyehatárokon átnyúló nemzetközi fejlesztési programok kidolgozásában és
végrehajtásában,
nyomon követi, értékeli a területfejlesztési program végrehajtását,
döntéssel él a hatáskörébe utalt fejlesztési források felhasználásáról,
a fejlesztési elképzeléseket összehangolja a megyei területrendezési tervvel,
támogatja és véleményezi a megye településeinek településfejlesztési koncepcióit és
stratégiáit, biztosítja megyei programokhoz való illeszkedésüket.

A vidékfejlesztéssel kapcsolatban ezen kívül a megyei önkormányzat:
 dönt a hatáskörébe utalt vidékfejlesztési források felhasználásáról,
 összehangolja a vidékfejlesztési stratégiákat és akciókat a megyei
területfejlesztési tervekkel,

vonatkozású
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közreműködői feladatot lát el a vidékfejlesztési források felhasználásában a regionális
fejlesztési ügynökségek útján,
ellátja helyi akciócsoportok, a közösségvezérelt helyi fejlesztésben érintett szervezetek
munkaszervezeti feladatait, összehangolja tevékenységüket,
nyomon követi és értékeli a vidékfejlesztési akciók lebonyolítását, ösztönzi a települési
önkormányzatok vidékfejlesztési tevékenységét.

A törvény (Tftv. 13/A § (1)) kimondja, hogy az egy régió területén működő megyei önkormányzatok
és a fővárosi önkormányzata területi operatív programok megvalósításával összefüggő fejlesztési
döntések előkészítésére és végrehajtásában való közreműködésre a régióban nonprofit gazdasági
társasági formában regionális fejlesztési ügynökséget működtetnek. A gazdasági társaság
irányításáról tulajdonjogáról és a tulajdonosi jogok gyakorlásának módjáról a régió területét alkotó
megyei önkormányzatok és a fővárosi önkormányzat megállapodásban döntenek.
(2)A regionális fejlesztési ügynökség feladatai különösen:
a) közreműködő szervezeti feladatokat lát el a területi operatív programok végrehajtásában és
ellenőrzésében,
b) külön megállapodás alapján részt vesz az ágazati területfejlesztési operatív programok, vagy más
programok lebonyolításában, szervezi a programok megvalósítását, részt vesz a programok pénzügyi
finanszírozási feladataiban, a programok megvalósításáról, a pénzügyi felhasználásról naprakész
nyilvántartást vezet,
c) közreműködik a megyei önkormányzat és a fővárosi önkormányzat területfejlesztési feladatainak
ellátásában.
14.A. § Regionális területfejlesztési konzultációs fórum
Az egy régió területén működő megyei közgyűlések elnökei – ha a régió a főváros területét is
magában foglalja, akkor a megyei közgyűlés elnöke és a főpolgármester – regionális területfejlesztési
konzultációs fórumot működtetnek. A regionális területfejlesztési konzultációs fórum
a) eljár a regionális döntést, állásfoglalást, véleményezést igénylő ügyekben,
b) összehangolja a megyei önkormányzatok döntéshozatalát,
c) képviseli a megyei önkormányzatok egyező döntését, mint a régió álláspontját.

14.B. § Megyei területfejlesztési konzultációs fórum
A megyei közgyűlés és a – megye területén működő – megyei jogú város(ok) közgyűlése(i) megyei
területfejlesztési konzultációs fórumot működtetnek. (3) A megyei területfejlesztési konzultációs
fórum előzetesen állást foglal a megyei közgyűlés területfejlesztést érintő ügyeiben.

1999. évi CXXI. törvény a gazdasági kamarákról
9. § A gazdasági kamarák a gazdaság fejlesztésével összefüggésben
d) közreműködnek a területfejlesztési koncepciók és programok gazdaságfejlesztési munkarészeinek
kidolgozásában és végrehajtásában;
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
6. § (1) a települési önkormányzat az épített környezet, a település tervszerű alakítása és védelme
érdekében e törvény és végrehajtási rendeleteinek keretei között településfejlesztési és
településrendezési feladatokat lát el.
98

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról
51. § (1) A civil szervezetek működésének szakmai támogatása, fenntarthatóságuk erősítése, továbbá
az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatások szabályszerű felhasználásának elősegítése
érdekében a miniszter civil információs centrumokat működtet.
52. § (1) A civil információs centrumok 51. § szerinti tevékenységük keretében az alábbi feladatokat
látják el:
a) igény esetén közreműködnek a civil szervezetek e törvény szerinti adminisztratív (elektronikus
úton teljesítendő) kötelezettségeik teljesítésében,
b) elősegítik a civil szervezetek és a helyi önkormányzatok és a nemzetiségi önkormányzatok
együttműködését.

A végrehajtási rendszer kidolgozása folyamatban van, végleges kialakítása az Európai Bizottsággal
való egyeztetéseket követően lehetséges.
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I. 7. Monitoring és értékelési terv
A monitoring és értékelési tevékenység szervezeti kereteinek és folyamatainak pontos beazonosítása
még nem lehetséges, hiszen bár a megyei önkormányzatok megyei szintű területfejlesztési
koordinációs feladatát a területfejlesztési törvény meghatározza, azonban a pontos keretek, az
intézményi szereplők és az egyes szereplők közötti feladatmegosztás még nem került nemzeti szinten
kialakításra, így konkrét monitoring és értékelési terv nem, csupán általános jellemzőinek
meghatározása történhet meg.
Fontos szempont, hogy világos beavatkozási logikával rendelkező stratégiai program és operatív
program készüljön el, illetve pontosan meghatározott legyen a finanszírozó forrás, illetve operatív
program. Az indikátorok kapcsán fontos elem, hogy minden elvárt információt tartalmazzon a
stratégia, így az indikátor típusát, az indikátor bázis és célértékét, az indikátor forrását és a
mérésének módját, gyakoriságát is.
Az indikátorok meghatározásának módszertani alapelvei
Az indikátorok meghatározásakor az alábbi öt szempont figyelembevétele mindenképpen szükséges:
1. Az első kritérium az adatok hozzáférhetősége, hiszen ha egy mutató nem hozzáférhető, akkor az
gyakorlatilag használhatatlan, azaz projekt és programszinten sem alkalmazható. Célszerű tehát olyan
indikátorokat meghatározni, amely a megvalósítás adott szakaszában bizonyosan kimutatható.
2. Az indikátor legyen megbízható, azaz a valós állapotot tükrözze.
3. Az információ frissessége nagyon fontos minőségi kritérium, azaz egy adott időponthoz kötött
indikátornak valóban arra az adott időpontra vonatkozó információt kell mutatnia.
4. A mutatónak relevánsnak kell lennie, azaz a projekt azon jelenségét kell mérnie, ami érdekes a
program egésze szempontjából.
5. A jó mutatónak meghatározottnak kell lennie, hogy bárki, akinek használnia kell, megértse, és
valóban arra a jelenségre vonatkozzon, amit mérni szeretnénk. A mutató értelme, jelentése, azonos
kell, hogy legyen a döntéshozók, a nyilvánosság és a projektmenedzsment számára, pontosan kell
tükröznie a mért, vizsgált fogalmat.
A korábbi tervezési időszakok egyik legfontosabb indikátorokhoz kapcsolódó problematikája volt,
hogy nem létezett előre meghatározott indikátordefiníció, ebből adódóan az egyes indikátorok alatt a
program végrehajtásában résztvevő más-más szereplők nem ugyanazt értették. Ezen félreértések
miatt nem összehasonlítható adatok álltak rendelkezésre, az indikátorvállalásokat időnként felül
kellett vizsgálni, ami azonban egészen a pályázat sikerességének megkérdőjelezését vonta maga
után. Amennyiben ugyanis egy-egy pályázat benyújtásakor a projektgazda nem jól adott meg egy
indikátort, mert nem megfelelően értelmezte, és ezt a vállalását a pályázat értékelésekor plusz
ponttal díjazták, lehet, emiatt a vállalás miatt lett nyertes. A végrehajtás során azonban kiderülhet,
hogy azt az indikátort nem is tudja produkálni vagy nem a korábban vállalt mértékben.
Az egyes projektek számszerűsíthető eredményeit programszinten is szükséges összesíteni. Ennek
érdekében a projektdokumentációban és az előrehaladási jelentésekben előre meghatározott
indikátoroknak kell majd szerepelni, amelyek értékeit a pályázónak/kedvezményezettnek meg kell
határoznia a saját projektjére vonatkozóan. Amennyiben a megadott indikátor az adott projekt
esetében nem releváns, a használata természetesen nem szükséges. A programszinten összesíteni
kívánt indikátorokon túl, a szerződéskötés során a kedvezményezetteknek majd rögzíteniük kell
azokat a számszerűsített mutatókat, amelyekkel saját projektjeik előrehaladását és sikerességét
mérni lehet a megvalósítás folyamán.
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Programszintű indikátorok bemutatása táblázatos formában:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció Célrendszere
Indikátor megnevezése

Indikátor
mértékegysége

Adat-forrás

A1. ERŐTELJES KAPCSOLÓDÁS A
MAKROGAZDASÁG FEJLŐDÉSI TENGELYEIRE

Bruttó hozzáadott érték növekedése
a megyében

Mrd Ft

kedvezményezett

évente
egyszer

A2. VÁLTOZATOS KULTÚRTÁJAK
DINAMIKUS EGYENSÚLYA

A megye lakosságszámának
változása

fő

KSH

évente
egyszer

A3. EGÉSZSÉGES, KÉPZETT LAKOSSÁG,
EGYÜTTMŰKÖDŐ TÁRSADALOM

Foglalkoztatottak számának
növekedése (15-64 éves)

fő

KSH

évente
egyszer

T1. Szolnok nagyváros térség pozíciójának
megerősítése
a Bécs – Budapest - Belgrád fejlődési tengely
és a Tisza-völgy térrendszereiben

Működő vállalkozások számának
növekedése a T1 területi egység
településein

db

KSH

évente
egyszer

db

KSH

évente
egyszer

db

KSH

évente
egyszer

db

KSH

évente
egyszer

TERÜLETI CÉLOK

ÁTFOGÓ CÉLOK

Célrendszer

T2. Az ipari agglomeráció városiasságának
erősítése és a gazdaság diverzifikációja a
Jászságban
T3. Városhálózati szerepek és város-vidék
kapcsolat megújítása a tiszántúli mezővárosi
térségben
T4. Tiszazug és Körös mente pozíciójának és
önfenntartó képességének javítása

Működő vállalkozások számának
növekedése a T2 területi egység
településein
Működő vállalkozások számának
növekedése a T3 területi egység
településein
Működő vállalkozások számának
növekedése a T4 területi egység
településein

Beszámolás
gyakorisága
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T5. Tisza menti „ökosztráda” alrendszereinek
kiépítése

-

S1. A lakosság képzettségi szintjének és
egészségi állapotának javítása

Foglalkoztatottak számának
növekedése (15-64 éves)
Járó-és fekvőbeteg ellátásban
végrehajtott kezelések számának
növekedése

S2. Az agrárvertikum versenyképességének,
tájfenntartó- és foglalkoztatási
potenciáljának növelése

S3. Leszakadó társadalmi csoportok
életminőségének és esélyegyenlőségének
javítása

S4. A társadalom és a gazdaság megújulását,
a táj konszolidációját hátráltató
infrastrukturális hiányosságok felszámolása

-

-

-

fő

KSH

évente
egyszer

db

OEP

évente
egyszer

Ár-belvíz veszélyeztetettségnek
kitett mezőgazdasági területek
nagyságának csökkenése

ha

KSH

évente
egyszer

Mezőgazdaság által megtermelt
GDP nagyságának növekedése

Mrd Ft

KSH

évente
egyszer

A megye munkanélküliségi rátájának
csökkenése

%

KSH

évente
egyszer

Gazdaságilag aktív népesség
számának növekedése

%

KSH

évente
egyszer

Kistérségi központot 15/20/30
percen belül elérő lakosság
számának növekedése

fő

MK

évente
egyszer

ha

KSH

db

KSH

Ár-belvízmentesített területek
nagysága
Korszerű szennyvízkezeléssel ellátott
települések száma

évente
egyszer
évente
egyszer
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H1. Hálózat-társadalom kiépülése: Az
önszerveződés és együttműködés erősítése,
a társadalmi tőke növelése

Létrejövő civil szervezetek száma

H2. Hozzájárulás az országos megújuló
energiahasznosítási arány és
energiahatékonyság növeléséhez

Kiépített megújuló- és alternatív
megújuló energia kapacitás
nagysága
Fejlesztéssel elért energia
megtakarítás mértéke

H3. Előrelépés a komplex
társadalmi, gazdasági, környezeti
fenntarthatóság terén, szervezeti-intézményi
feltételek javítása
H4. A foglalkoztatás növelése a társadalom
minden aktív korú szegmensében

db

KSH

évente
egyszer

MW

KSH

évente
egyszer

TJ

KSH

évente
egyszer

-

-

-

-

A megye foglalkoztatási rátájának
növekedése

%

KSH

évente
egyszer

Indikátorok bemutatása prioritásonként:

Intézkedés

Beavatkozás

1.1. Üzleti
környezet
fejlesztése

1. prioritás: Gazdaságfejlesztés

1.1.1. Szolnok- TörökszentmiklósMartfű térsége gazdasági súlyának
növelése

Indikátor megnevezése

Indikátor
mértékegysége

Bázisérték

Adatforrás

Támogatott vállalkozások
száma

db

0

kedvezményezett

Fejlesztett terület nagysága

ha

0

kedvezményezett

Beszámolás
gyakorisága
évente
egyszer
évente
egyszer
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Létrehozott/megtartott
munkahelyek száma
Támogatásból
létrehozott/megújított
szolgáltatások száma
Iparűzési adó növekmény
Betelepülő vállalkozások
száma
Támogatásban részesülő
vállalkozások száma
Fejlesztett terület nagysága

1.1.2. A Jászság gazdaságának
erősítése

Létrehozott/megtartott
munkahelyek száma
Támogatásból
létrehozott/megújított
szolgáltatások száma
Iparűzési adó növekmény
Betelepülő vállalkozások
száma
Támogatásban részesülő
vállalkozások száma

1.1.3. Mezőtúr térség – Tiszazug
gazdaságélénkítő programja

Fejlesztett terület nagysága
Létrehozott/megtartott
munkahelyek száma
Támogatásból

db

0

kedvezményezett

évente
egyszer

db

0

kedvezményezett

évente
egyszer

ezer Ft

0

kedvezményezett

db

0

kedvezményezett

db

0

kedvezményezett

ha

0

kedvezményezett

db

0

kedvezményezett

db

0

kedvezményezett

ezer Ft

0

kedvezményezett

db

0

kedvezményezett

db

0

kedvezményezett

ha

0

kedvezményezett

db

0

kedvezményezett

db

0

évente
egyszer
évente
egyszer
évente
egyszer
évente
egyszer
évente
egyszer
évente
egyszer
évente
egyszer
évente
egyszer
évente
egyszer
évente
egyszer
évente
egyszer
évente
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létrehozott/megújított
szolgáltatások száma
Iparűzési adó növekmény

kedvezményezett

db

0

kedvezményezett

db

0

kedvezményezett

ha

0

kedvezményezett

db

0

kedvezményezett

db

0

kedvezményezett

ezer Ft

0

kedvezményezett

db

0

kedvezményezett

db

0

Támogatott befektetés
ösztönzési programokban
résztvevő vállalkozások száma

db

0

kedvezményezett

évente
egyszer

Támogatásból kialakított
gyakorlati képzőhelyek száma

db

0

kedvezményezett

évente
egyszer

Támogatott gyakorlati

fő

0

kedvezményezett

évente

Létrehozott/megtartott
munkahelyek száma
Támogatásból
létrehozott/megújított
szolgáltatások száma

1.3.
Képzési
struktúra 1.2. Vállalkozás- és
hiányosság
befektetés
ainak
ösztönzés
felszámolás
a

Iparűzési adó növekmény

1.3.1. Gyakorlati képzőhelyek
fejlesztése

évente
egyszer
évente
egyszer
évente
egyszer
évente
egyszer
évente
egyszer

0

Fejlesztett terület nagysága

1.2.1. Vállalkozás- és befektetés
ösztönzés

egyszer

ezer Ft

Betelepülő vállalkozások
száma
Támogatásban részesülő
vállalkozások száma

1.1.4. Nagykunság-Tisza-tavi térség
felzárkóztatása

kedvezményezett

Betelepülő vállalkozások
száma
Támogatott tanácsadást
igénybe vevő vállalkozások
száma

kedvezményezett

évente
egyszer
évente
egyszer
évente
egyszer
évente
egyszer
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képzőhelyeken tanulók száma

1.4. A megye gazdaságát és vonzerejét erősítő turisztikai
fejlesztések

1.3.2. Hiányszakmákra irányuló
képzési struktúra kialakítása

1.4.1. Helyi értékekre alapozott és
foglalkoztatás bővítő
turizmusfejlesztés

1.4.2. Gyógy- és termálturizmus
bázisának erősítése

1.4.3. Környezeti értékekre alapozott
aktív turizmus fejlesztése (horgász-és
vadászturizmus, vizes élőhelyek
természet-közeli turizmusa
feltételeinek megteremtése: Tisza,
Tisza-tó, Körös –mente - Tiszazug)

egyszer

Támogatás révén kialakított
képzések száma

db

0

kedvezményezett

évente
egyszer

Támogatott képzéseken részt
vevők száma

fő

0

kedvezményezett

évente
egyszer

db

0

kedvezményezett

db

0

kedvezményezett

db

0

kedvezményezett

évente
egyszer

m2

0

kedvezményezett

évente
egyszer

m2

0

kedvezményezett

fő

0

kedvezményezett

db

0

kedvezményezett

Támogatott attrakciók
látogatószámának növekedése

fő

0

kedvezményezett

Fejlesztésben érintett terület
nagysága

m²

Támogatott rendezvények
száma
Támogatott turisztikai
attrakciók száma
Támogatásból
létrehozott/megújított
szolgáltatások száma
Támogatásból
létrehozott/felújított
vízfelületek nagysága
Támogatásból megvalósuló
fedett fürdőterületek nagysága
Támogatott fürdők
látogatottságának növekedése
Támogatott turisztikai
attrakciók száma

évente
egyszer
évente
egyszer

évente
egyszer
évente
egyszer
évente
egyszer
évente
egyszer

kedvezményezett
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2. prioritás: Közlekedés-fejlesztés

2.2. Alsóbbrendű közlekedési
infrastruktúra hálózati elemek fejlesztése

2.1. Nagytérségi
közlekedési fejlesztések

Intézkedés

Beavatkozás

Indikátor megnevezése

Támogatásból felújított utak
hossza
Támogatásból megépített
utak hossza
2.1.1. Nagytérségi
közlekedésfejlesztések a megyében
Támogatásból felújított
(M4, M8, 32, 34, M44)
vasúti pálya hossza
Támogatásból felújított
szakaszokon elérési idő
csökkenése
Támogatásból felújított utak
hossza
Támogatásból megépített
utak hossza
2.2.1. Alsórendű közúthálózati elemek
Támogatásból felújított
fejlesztése
szakaszokon elérési idő
csökkenése
Balesetek számának
csökkenése
2.2.2. Vasúti mellékvonal-hálózati
fejlesztések

Támogatásból felújított
vasúti pálya hossza
Támogatásból felújított
szakaszokon elérési idő
csökkenése

Beszámolás
gyakorisága

Indikátor
mértékegysége

Bázisérték

Adatforrás

km

0

kedvezményezett

km

0

kedvezményezett

km

0

kedvezményezett

perc/%

0

kedvezményezett

km

0

kedvezményezett

km

0

kedvezményezett

perc/%

0

kedvezményezett

évente
egyszer

%

0

kedvezményezett

évente
egyszer

km

0

kedvezményezett

évente
egyszer

perc/%

0

kedvezményezett

évente
egyszer

évente
egyszer
évente
egyszer
évente
egyszer
évente
egyszer
évente
egyszer
évente
egyszer
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2.3.1. Közösségi közlekedés
fejlesztései

Fejlesztett városi, helyi
tömegközlekedéssel érintett
lakosság száma

fő

0

kedvezményezett

évente
egyszer

2.3.2. Hivatásforgalmú és turisztikai
kerékpárforgalmi hálózat fejlesztései

Támogatott kerékpárutak
hossza

km

0

kedvezményezett

évente
egyszer

Intézkedés

Beavatkozás

Indikátor megnevezése

3.1. Agrárium versenyképességének
javítását szolgáló intézkedés

3. prioritás: Agrárium fejlesztése

3.1.1. Agrár- és élelmiszerfeldolgozóipari vállalkozások
fejlesztése
3.1.2. Állattenyésztés
vertikumának fejlesztése

3.1.4. Szántóföldi
növénytermesztés
versenyképességének növelése

Támogatott agrár-és
élelmiszer-feldolgozóipari
telephelyek száma
Támogatott állattartó
telepek száma
Támogatott haltenyésztő
és feldolgozó telepek
száma
Támogatott
mezőgazdasági termelők
száma

3.1.5. Kertészeti vertikum

Támogatott

3.1.3. Halgazdálkodási vertikum
fejlesztése

Indikátor
Bázismértékérték
egysége

Adatforrás

kedvezményezett

Beszámolás
gyakorisága
évente
egyszer

db

0

db

0

db

0

kedvezményezett

évente
egyszer

fő

0

kedvezményezett

évente
egyszer

fő

0

kedvezményezett

évente

kedvezményezett

évente
egyszer
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kialakítása

3.1.6. Megyei agráriumra
fókuszáló képzések, K+F
programok, együttműködések

3.1.7. Öntözésfejlesztés

mezőgazdasági termelők
száma
Szaktanácsadásban,
képzési programban
résztvevő gazdálkodók
száma
Támogatásból
épült/felújított képzési
központok száma
Támogatásból
létrehozott/felújított
öntözőcsatorna-hálózat
hossza
Villamosított tanyák száma

3.1.8. Területhasználat
optimalizálása, és a tanyás
térségek revitalizációja

Új funkciót szerző tanyák
száma
Művelési ág váltással
érintett területek
nagysága

egyszer

kedvezményezett

fő

0

db

0

km

0

db

0

db

0

kedvezményezett

ha

0

kedvezményezett

kedvezményezett

évente
egyszer
évente
egyszer

kedvezményezett

évente
egyszer

kedvezményezett

évente
egyszer
évente
egyszer
évente
egyszer
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4. prioritás: Környezeti erőforrások hatékony megőrzése

4.1. Zöldgazdaság feltételeinek megteremtése

Intézkedés

Beavatkozás

4.1.1. Megújuló-és alternatív
energiatermelést szolgáló
fejlesztések

4.1.2. Hulladékipari vertikum
kialakítása a hulladékgazdálkodás

Indikátor megnevezése
Támogatásból kiépített
megújuló/alternatív
energiatermelő kapacitás
nagysága
Megújuló energiaforrásból
előállított villamos
energiatermelés nagysága
A fejlesztéssel közvetlenül
érintett épületek,
építmények száma
A fejlesztés eredményeként
megtakarított
energiamennyiség
Támogatott
szemléletformáló akciók
száma
Szemléletformáló
programokban résztvevők
száma
Jobb energiafogyasztási
besorolással rendelkező
önkormányzati ingatlanok
száma
Feldolgozott hulladék
mennyisége

Indikátor
mértékegysége

Bázisérték

Adatforrás

MW

0

kedvezményezett

évente
egyszer

MWh

0

kedvezményezett

évente
egyszer

db

0

kedvezményezett

évente
egyszer

PJ/év

0

kedvezményezett

évente
egyszer

db

0

kedvezményezett

évente
egyszer

fő

0

kedvezményezett

évente
egyszer

db

0

kedvezményezett

évente
egyszer

t

0

kedvezményezett

évente
egyszer

Beszámolás
gyakorisága
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4.2. Integrált víz- és tájgazdálkodási programok

energetikai célú fejlesztésével
összhangban

4.2.1. A megye árvízbiztonságának
további erősítése

4.2.2. Belvízvédelmi infrastruktúra
fejlesztése a legsúlyosabb helyzetű
belvízi öblözetekben
4.2.3. Ivóvízminőség javító
programok megvalósítása a
jogszabály által meghatározott
településeken

4.2.4. Szennyvízkezelés
infrastruktúrájának kiépítése a
derogációnak megfelelő fókusszal

Támogatott hulladék
feldolgozó üzemek száma
Támogatásból
kiépített/felújított
árvízvédelmi gátak hossza
Támogatásból
kiépített/felújított
árvízvédelmi létesítmények
száma
Árvízi védelemmel ellátott
területek nagysága
Támogatásból
kiépített/felújított
vízelvezető árkok,
csatornák hossza
Jogszabályi előírásnak
megfelelő minőségű
ivóvízzel ellátott népesség
száma
Támogatásból
kiépített/felújított
szennyvízcsatorna-hálózat
hossza
Támogatásból
kiépített/felújított
szennyvízkezelő
létesítmények száma

db

0

kedvezményezett

évente
egyszer

km

0

kedvezményezett

évente
egyszer

db

0

kedvezményezett

évente
egyszer

kedvezményezett

évente
egyszer

ha

km

0

kedvezményezett

évente
egyszer

fő

0

kedvezményezett

évente
egyszer

km

0

kedvezményezett

évente
egyszer

db

0

kedvezményezett

évente
egyszer
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4.2.5. Vízgazdálkodásra irányuló
közép-és felsőfokú képzési struktúra Támogatásból kialakított
megerősítése; kutatási,
mérnöki képzésbe felvételt
együttműködési programok indítása
nyerők száma
a Szolnoki Főiskola bázisán
4.2.6. Megyei holtág program

Rehabilitált holtágak száma

kedvezményezett
fő

0

db

0

kedvezményezett

évente
egyszer
évente
egyszer

5. prioritás: Esélyteremtő, befogadó, egészséges társadalom

5.1. Foglalkoztatási programok

Intézkedés

Beavatkozás

Indikátor megnevezése

Foglalkoztatási
programokban résztvevők
száma
Foglalkoztatottak számának
növekedése JNSZ megyében
5.1.1. Hátrányos helyzetű csoportok
Foglalkoztatási programok
munkaerő-piaci integrációját szolgáló
eredményeként munkába
programok
állók száma
Megkötött paktumokban
résztvevők száma
Támogatott fejlesztések
eredményeként létrehozott

Beszámolás
gyakorisága

Indikátor
mértékegysége

Bázisérték

Adatforrás

fő

0

kedvezményezett

évente
egyszer

fő

0

kedvezményezett

évente
egyszer

fő

0

kedvezményezett

évente
egyszer

fő

0

kedvezményezett

db

0

kedvezményezett

évente
egyszer
évente
egyszer
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Foglalkoztatási
programokban résztvevők
száma
Foglalkoztatottak számának
növekedése
Foglalkoztatási
programok
5.1.2. Integrált víz, ártéri-és
eredményeként munkába
tájgazdálkodási képzési és
állók száma
foglalkoztatási programok
Megkötött paktumokban
résztvevők száma
Támogatott fejlesztések
eredményeként létrehozott
munkahelyek száma
Fejlesztéssel érintett óvodai
intézményekben ellátott
gyermekek száma
5.2.1. Oktatási, nevelési intézmények Fejlesztéssel érintett oktatási
fejlesztése
intézményekben tanulók
száma
Felújított nevelési/oktatási
intézmények száma
Támogatott képzéseket
5.2.2. Információs társadalomba való
sikeresen elvégzők száma
bekapcsolódás eszközrendszerének
Támogatott képző
megteremtése
intézmények száma
Támogatott egészségügyi
5.3.1. Egészségügyi ellátás
szolgáltatásokat igénybe
feltételrendszerének megerősítése
vevők száma

5.3.
Lakosság
egészégi
állapotán
ak
javulását
szolgáló
eszközre
ndszer
fejlesztés
e

5.2. Lakosság oktatási, képzési
eszközrendszerének fejlesztése

munkahelyek száma
fő

0

kedvezményezett

évente
egyszer

fő

0

kedvezményezett

évente
egyszer

fő

0

kedvezményezett

évente
egyszer

fő

0

kedvezményezett

évente
egyszer

db

0

kedvezményezett

évente
egyszer

fő

0

kedvezményezett

évente
egyszer

fő

0

kedvezményezett

évente
egyszer

db

0

kedvezményezett

fő

0

kedvezményezett

db

0

kedvezményezett

fő

0

kedvezményezett

évente
egyszer
évente
egyszer
évente
egyszer
évente
egyszer
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5.4. Szociális ellátórendszer fejlesztése

Felújított rendelők és egyéb
egészségügyi intézmények
száma
Támogatott fürdők új
egészségügyi
szolgáltatásainak száma
Támogatott fürdők
látogatószámának
növekedése
Támogatott egészségügyi
5.3.2. Egészségtudatos életmódra
szűréseken résztvevők száma
nevelő programok, szűrőprogramok,
Fejlesztett/kiépített
a sport feltételrendszerének
tömegsportolásra
alkalmas
megteremtése
helyszínek száma
A támogatott
intézményekben
bölcsődei/családi napközi
ellátásban részesülő
gyermekek száma
A támogatott
intézményekben
ellátásban
5.4.1. Szociális alapszolgáltatások és
részesülő időskorúak száma
gyermekjóléti alapszolgáltatások
infrastrukturális fejlesztései
Támogatásból felújított,
épített épületek száma
A fejlesztéssel közvetlenül
érintett épületek,
építmények száma
A fejlesztéssel érintett
népesség

db

0

kedvezményezett

évente
egyszer

db

0

kedvezményezett

évente
egyszer

fő

0

kedvezményezett

évente
egyszer

fő

0

kedvezményezett

évente
egyszer

db

0

kedvezményezett

évente
egyszer

fő

0

kedvezményezett

évente
egyszer

fő

0

kedvezményezett

évente
egyszer

db

0

kedvezményezett

évente
egyszer

db

0

kedvezményezett

évente
egyszer

fő

0

kedvezményezett

évente
egyszer
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Szociális-és támogató
szolgáltatásokkal elért
lakosság száma
Támogatásból megvalósuló
programok száma
5.4.2. Esélyegyenlőség javító
Szemléletformáló akciókba
szolgáltatások, társadalmi
bevont lakosság száma
érzékenységet növelő,
Támogatott
önszerveződést segítő programok
szemléletformáló akciók
száma
Ösztöndíjprogramokkal
támogatott népesség száma
5.4.3. Megyei ösztöndíj-, tehetség- és
Letelepedési programokkal
letelepedési, illetve szociális bérlakás
támogatott népesség száma
programok
Szociális bérlakás-állomány
növekedése

fő

0

kedvezményezett

db

0

fő

0

kedvezményezett

db

0

kedvezményezett

fő

0

kedvezményezett

fő

0

kedvezményezett

db

0

kedvezményezett

kedvezményezett

évente
egyszer
évente
egyszer
évente
egyszer
évente
egyszer
évente
egyszer
évente
egyszer
évente
egyszer

6. prioritás: Település-fejlesztési programok

Beavatkozás

Települé
sek
fejleszté
seit és
együttm
űködése
it célzó
program
okTámo
gatás
eredmé
nyeként
megnöv
ekedett
piaci
területe
k
nagyság
aKialakít
ott új
parkoló
helyek
száma

Intézkedés

Indikátor megnevezése

Indikátor
mértékegysége

Bázisérték

Új vagy megerősített
funkcióval ellátott
települések száma

db

0

Adatforrás

kedvezményezett

Beszámolás
gyakorisága
évente
egyszer
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6.1.1. Térségi vonzásközpontok
funkcióbővítő településfejlesztési
programjai

6.1.2. Leszakadó településrészek
komplex fizikai és társadalmi
megújítása

6.1.3. Kisléptékű
településfejlesztések

Rehabilitációval érintett
akcióterület nagysága
Támogatás eredményeként
megnövekedett piaci
területek nagysága
Kialakított új parkolóhelyek
száma

ha

0

kedvezményezett

évente
egyszer

m²

0

kedvezményezett

évente
egyszer

db

0

kedvezményezett

évente
egyszer

Fejlesztéssel érintett
lakosság száma

fő

0

kedvezményezett

évente
egyszer

Rehabilitációval érintett
akcióterület nagysága

ha

0

kedvezményezett

évente
egyszer

A rehabilitációs során
érintett lakóépületek száma

db

0

kedvezményezett

évente
egyszer

db

0

kedvezményezett

évente
egyszer

db

0

kedvezményezett

évente
egyszer

db

0

kedvezményezett

évente
egyszer

m²

0

kedvezményezett

m²

0

kedvezményezett

db

0

kedvezményezett

A támogatással megvalósuló
közmű-és egyéb fejlesztések
száma
A fejlesztéssel megvalósuló
új/korszerűsített
szolgáltatások száma
A fejlesztéssel közvetlenül
érintett épületek,
építmények száma
A fejlesztéssel érintett
terület nagysága
Megnövekedett
zöldfelületek nagysága
A fejlesztéssel megvalósuló
új/korszerűsített

évente
egyszer
évente
egyszer
évente
egyszer
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szolgáltatások száma
Települési
együttműködésekben részt
6.1.4. Települési együttműködések
vevő önkormányzatok
száma

db

0

kedvezményezett

évente
egyszer

117

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM
2014-2020
OPERATÍV PROGRAM

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM

II.1. OPERATÍV PROGRAM - Bevezetés, tervezési háttér
II. 1.1. Az operatív program bemutatása, készítésének előzményei és
körülményei, a dokumentum céljának összefoglalása, kapcsolódása az egyéb
megyei tervezési dokumentumokhoz

Az operatív program készítésének körülményei
A területfejlesztés rendszerének megújítása keretében a területfejlesztésről és a területrendezésről
szóló 1996. évi XXI. törvény módosításával a jogalkotó a területfejlesztési feladatokat területi szinten
a megyei önkormányzatok hatáskörébe utalta. A törvény a megyei önkormányzatok területfejlesztési
tervezéssel összefüggő feladatai közt elsőként említi a megyei területfejlesztési koncepció és
program elkészítését:
„11 § (1) aa) az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepcióval összhangban - a megyei jogú
városok önkormányzatának egyetértésével, valamint a fővárosi kerületi önkormányzatok
többségének egyetértésével - kidolgozza és határozattal elfogadja a megyei és a fővárosi
területfejlesztési koncepciót, illetve - a megyei és a fővárosi területfejlesztési koncepció és a megyei
területrendezési terv figyelembevételével - a megyei és a fővárosi területfejlesztési programot, a
területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter állásfoglalásának beszerzését követően”
A területfejlesztési tervezés eredményeként elkészülő dokumentumok kidolgozásakor a
területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi
követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük
részletes szabályairól szóló 218/2009. (X.6.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kell eljárni. A
218/2009. (X.6.) Korm. rendelet 4 § (3) értelmében a területfejlesztési program középtávra szól,
amelynek stratégiai programrészében kerülnek meghatározásra a specifikus és területi célok; a
horizontális célok; és a prioritások, míg az operatív programrészében kerülnek meghatározásra a
stratégiai programrészben meghatározott prioritások alapján az intézkedések.
A koncepciók és területfejlesztési programok stratégiai munkarésze valamennyi helyi, térségi
fejlesztési szükségletet számba veszi, a tervezés így a lehetséges finanszírozási forrásoktól függetlenül
minden igényre reflektál. A megyei területfejlesztési program operatív programrésze ugyancsak
teljes tervezéssel készül.

Jász-Nagykun-Szolnok megyei területfejlesztési program és operatív munkarészének tervezési
előzményei, kapcsolódása a megyei területfejlesztési tervezés keretében elkészült megyei
tervdokumentumokhoz
A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal a megyei szintű tervezési folyamat keretében elkészítendő
tervdokumentumok kidolgozásához Iránymutatást dolgozott ki, melyben lefektetésre kerülnek a
megyei tervezés kulcsmomentumai, feladatai és időütemezése is. A módszertani segédlet szolgált a
megyei önkormányzatok számára iránymutatásul a vonatkozó jogszabályi keretek mellett főként a
megyei területfejlesztési program, valamint az operatív programokhoz kapcsolódó megyei
119

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM

területfejlesztési részdokumentumok elkészítéséhez. A megyei szintű területfejlesztési feladatok
keretében az alábbi tervezési dokumentumok készítése történt meg, illetve folyik a tervezése:


Megyei szintű helyzetfeltáró dokumentum
A helyzetfeltáró munkarész, azaz a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció
- Helyzetfeltárás című dokumentum elkészült, a dokumentumot a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Közgyűlés a 290/2012 (XI.23) számú határozatával a további tervezés alapjául
elfogadta.



Megyei területfejlesztési koncepció
A Helyzetfeltárás munkarész alapján elindult a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Területfejlesztési Koncepció kidolgozása, mely dokumentum egyeztetési változatát a JászNagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a 195/2013 (III.27.) számú határozatával közvitára
bocsátotta. A közvita 2013. május 11-én lezárult. A megyei területfejlesztési koncepciót a
területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter állásfoglalásának beszerzését
követően lehet elfogadni az 1996.évi XXI. tv 11.§ (2) alapján. A dokumentum elkészült,
megküldésre került állásfoglalás kérése céljából 2013. 08.31-én. A támogató miniszteri
állásfoglalás 2013. november elején megszületett. A megyei területfejlesztési koncepció
elfogadására az OTK elfogadását követően kerülhet sor. A Koncepció Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Közgyűlés általi jóváhagyására a 685/2013 (XII.16.) számú határozattal történt meg.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció megalapozza a megye jövőbeli
fejlesztéseit. A koncepció a „teljes tervezés” metódusa alapján készült, azaz a megye szempontjából
minden releváns ágazatra, szakterületre kiterjed. A koncepció megfogalmazza a megye 2030-ra
vonatkozó jövőképét, azaz azt az állapotot, ahova a megye el szeretne jutni 2030-ra. A jövőképben
megfogalmazott célok elérését pedig a 2020-ra megfogalmazott célrendszer szolgálja. A megye
jövőképe az alábbiakban fogalmazódott meg: „VÁLTOZATOS EGYENSÚLYOK ELTÉRŐ UTAKON Budapest és az európai fejlődési folyosó erőterében, a Tisza-völgy súlypontjában hét szomszéd
megyéhez kapcsolódva”. Az átfogó, majd stratégiai célok felállítása után fontos szerep jutott az
együtt kezelendő térségek területi céljai kijelölésének is. Jász-Nagykun-Szolnok megye Alföldön belüli
sajátos elhelyezkedéséből, sokoldalú, de kitüntetett irányoktól mentes kapcsolatrendszeréből,
területének megosztottságából és egyes térségeinek markánsan eltérő identitásából és fejlődési
folyamataiból adódóan a Koncepció bár 2030-ra közös célt irányoz elő a megye egésze számára, a
megye öt különböző térsége számára külön területi célokat jelölt ki, melyet a Stratégia tartalmaz.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepcióra épül a megye Területfejlesztési
Programja, mely két részből áll:
 Megyei területfejlesztési program
o Megyei Stratégiai Program
o Megyei Operatív Program
A területfejlesztési koncepcióban megfogalmazott célkitűzéseket a stratégiai program kapcsolja
logikailag össze a jelen operatív programban kidolgozandó projektcsomagokkal.


Megyei területfejlesztési részdokumentumok elkészítése
o TOP tématerületeihez illeszkedő részdokumentumok elkészítése
o Megyei gazdaságfejlesztési részprogram
o Járási fejlesztési részprogramok
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o Ágazati operatív programokhoz kapcsolódó részdokumentum elkészítése
Az elkészült Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció alapján történt a JászNagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Program Stratégiai és Operatív munkarészének, illetve az
elvárt részdokumentumoknak a kidolgozása. Az elvárt részdokumentumok összeállítása, kidolgozása
projektjavaslatok gyűjtésén, feldolgozásán alapul, mely folyamat párhuzamosan zajlik a JászNagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Program kidolgozásával. A dokumentumok
társadalmasítása 2014. február elején lezárult. A társadalmasítás során beérkezett vélemények
beépítését a Közgyűlés a 32/2014. (III.6.) sz. határozatával fogadta el.
A 218/2009 (X.6) Kormányrendelet 9. §-a értelmében a területi tervek javaslattevő fázisának
megalapozó munkarésze a területi hatásvizsgálat (környezeti, társadalmi, gazdasági), melynek
környezeti fejezetét külön jogszabály, a 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet egyes tervek, illetve
programok környezeti vizsgálatáról szabályozza. A megyei területfejlesztési program területi
hatásvizsgálata párhuzamosan készült a programmal, ez biztosította a visszacsatolást. A megyei
területfejlesztési program területi hatásvizsgálatát a Közgyűlés 55/2014. (IV.30.) sz. határozatával
fogadta el.
A megyei területfejlesztési programot (stratégiai és operatív programrésszel együtt) a miniszteri
állásfoglalás beszerzését követően lehet elfogadni az 1996.évi XXI. tv 11.§ (2) alapján.

II. 2. A vállalkozások fejlesztési tervei
A 2014-2020-as fejlesztési időszakra való felkészülés jegyében, illetve a teljes tervezés metódusa
alapján a megyei önkormányzat több alkalommal is projektgyűjtést szervezett annak érdekében,
hogy a lehetséges finanszírozási forrásoktól függetlenül, de a lehető legteljesebb mértékben feltárja a
helyi, térségi fejlesztési szükségleteket, ezáltal biztosítva azt, hogy a megyei területfejlesztési
dokumentumaiban minden fejlesztési igényre reflektálhasson.

A vállalkozások fejlesztési elképzeléseinek átfogó bemutatása
A helyi, térségi fejlesztési igények feltárásakor a vállalkozások fejlesztési elképzeléseinek gyűjtésére is
több alkalommal került sor. Az első legteljesebb válaszadás eredményét a megyei Közgyűlés még
2013 decemberében a 688/2013. (XII.16.) határozatával fogadta el. Ezen projektgyűjtés keretében a
megye 78 településéből 21 település vállalkozói voltak hajlandók részt venni a projektgyűjtésben. Az
igényfelmérésben való részvétel nem teljes körűségének okai szerteágazók, nem feltétlenül az
érdektelenség az oka, sokkal inkább az a tény, hogy az egyes vállalkozások fejlesztési igényüket,
elképzeléseiket sok esetben üzleti titokként kezelik, nem szívesen adnak ki ilyen irányú
információkat, melyek a versenytársak számára is meghatározó információként szolgálhatnak. A 21
településről ebben a projektgyűjtésben összesen 70 db projektötlet érkezett be a megyei
önkormányzathoz, óriási, 137 milliárd forint beruházási igénnyel.
A fejlesztési elképzelések jelentős része mezőgazdasági termékek feldolgozására, gyártóüzemek
létrehozására, vágópontok kialakítására irányult. A projektjavaslatok közt szerepel gyümölcspálinkaés lekvárkészítés, cukorgyártás, pékség-, vágópontok-, húsfeldolgozók kialakításai, borpincék,
gyümölcs-, homoktövis, de halfeldolgozó üzemek kialakítása is. A jellemző projektméret igencsak
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szóródik, a 20-135 millió forintos vágópont kialakításoktól a 90-500
feldolgozóüzemeken keresztül az 5-70 milliárd forintos cukorgyár létesítésekig.

millió

forintos

A beérkezett projektjavaslatok másik jelentős részét képezik a vállalkozások gépbeszerzéssel
egybekötött telephelyfejlesztései, melyek közt egyaránt megtalálhatóak a mezőgazdasági célúak
(mezőgazdasági telephelyfejlesztések, öntözhető területek kialakítása, üzemfejlesztések,
sertéstelepek kialakítása) és a más típusú feldolgozóipari és gyártási fejlesztések is, így pl. optikai
üzem, a cipőipari gépgyártás-, vagy gumiüzem, gépjavító üzem és pellet gyártó üzemi fejlesztések is.
Az ipari parki fejlesztési elképzelések is igen jelentős költségigényűek. Míg a Mezőtúri Ipari Park
iparvágány építése 110 millió forintos költségigényű, addig a Jászapátiban megvalósítandó ipari
parkbővítés meghaladja az egymilliárd forintot is. Hasonlóan magas, összesen 2 milliárd forintos
költségigényű fejlesztési elképzelések (3 db) fogalmazódtak meg Tiszafüreden is.
Jelentős részt képviselnek a turisztikai és kereskedelmi célú fejlesztési igények is, melyek
megfogalmazódtak a megyei vállalkozóknál. Ilyenek például a Tisza - tóra koncentrálódó
horgászturisztikai, drag- és egyéb rendezvények és rendezvényközponti elképzelések,
múzeumlétrehozás, szálláshely-és szolgáltatásfejlesztések; de kereskedések, borházak és vendéglátó
egységek fejlesztései is. Költségigényük a néhány tízmilliótól a százmilliós nagyságrendet is
meghaladó szálláshelyfejlesztéseken át eléri a több milliárdos befektetési igényű fejlesztéseket is (pl.
Tisza-tavi Operafesztivál: 3,6 milliárd Ft; Halászati Múzeum: 4 milliárd Ft).
Elkülöníthető fejlesztésekként fogalmazhatóak meg a főként megújuló energián alapuló energetikai
célú fejlesztési elképzelések is, melyek összesen 149 milliárd forintot meghaladó költségigénnyel
jelentkeztek. Ilyenek pl. a napenergia alapú villamos energia termelését célzó fejlesztési elképzelések
a Jászságban, a biogáz üzem létrehozása Kétpón (2 Mrd Ft), az erőműépítés (14,8 Mrd Ft) és
geotermikus energiahasznosítási, illetve hőtechnikai rekonstrukciós elképzelések Martfűn.
Nyilvánvalóan elenyésző részt képviselnek a vállalkozói fejlesztési elképzelések közt a szociális célú
intézmények és beavatkozások (pl. bentlakásos idősek otthona létrehozása Tiszakürtön, szociális
gazdaság fejlesztése Kisújszálláson), vagy az egészségügyi intézmények (házi-és üzemorvosi rendelők
Szolnokon) rekonstrukciós és fejlesztési elképzelései. Jól mutatja ezt a mindösszesen 210 millió
forintos beruházási igény.
2014 márciusában újabb projektgyűjtés indult a vállalkozók körében, melynek keretében az
önkormányzatnak már több vállalkozást sikerült megszólítania, így ezen gyűjtés körében olyan
települések vállalkozóitól is érkeztek projektjavaslatok, melyektől az előzőekben nem. Ezen
projektjavaslatok száma közelíti a kétszázat, együttes költségigénye indikatívan meghaladja a 60,3
milliárd forintot. A projektjavaslatok 38 település vállalkozóitól érkeztek be, számos olyan települést
is találunk azonban, amelynek vállalkozói nem voltak aktívak a megkeresés során és nem nyújtottak
be a következő időszakra fejlesztési igényt az önkormányzat megkeresésére. Ezek a települések az
alábbiak voltak: Jászdózsa, Jászfelsőszentgyörgy, Jászjákóhalma, Pusztamonostor; Berekfürdő; Csépa,
Nagyrév, Öcsöd, Szelevény, Tiszainoka, Tiszasas; Mesterszállás; Besenyszög, Csataszög, Hunyadfalva,
Kőtelek, Nagykörű, Tiszajenő, Tiszasüly, Vezseny; Kunhegyes, Nagyiván, Tiszabura, Tiszaderzs,
Tiszagyenda, Tiszaörs, Tiszaszentimre, Tiszaszőlős, Tomajmonostora; Kuncsorba, Tiszabő, Tiszatenyő.
Az ebben a körben beérkező projektjavaslatok túlnyomó többsége (több mint száz)
telephelyfejlesztésre irányul, azon belül is főként üzemcsarnok építésére-, bővítésére, gyártósorok
beszerzésére, illetve gép-és eszközbeszerzésekre. Az ilyen típusú fejlesztések közt találjuk a szerelőjavító csarnokok bővítését-, építését, a raktár kapacitást növelő beruházásokat; a különböző üzemek
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létrehozását, gépészeti megújítását; a gyártástechnológiai fejlesztéseket és a gépbeszerzéseket stb.).
Ezen telephelyfejlesztések azért is számítanak nagyon jelentős beruházásoknak, mert szinte minden
projekt esetében történik tervezetten munkahelyteremtés a munkahelymegtartó beruházások
mellett, ami nagy jelentőséggel bír a megye foglalkoztatottsági szintjének növelésére. Az átlagos
projektméretek nagyon szóródnak, nyilván függnek attól, hogy csupán gépbeszerzésre (25-320 millió
Ft), vagy komplexebb, 200 millió Ft – 2,961 milliárd Ft közötti fejlesztésekre irányulnak. Ez utóbbi
fejlesztési javaslat pl. a szolnoki Béres Gyógyszergyár Zrt. telephelyfejlesztését célozza.
Ebben a projektgyűjtési körben a turisztikai, kereskedelem-fejlesztési projektjavaslatok száma (19 db)
és beruházási igénye a korábbi projektgyűjtésénél jóval kisebb, amennyiben az előző körben
beérkezett javaslatokat (pl. Tisza-tavi Operafesztivál 4,57 Mrd Ft) nem számítjuk. A jellemző
projektméret az alacsonyabb szálláshely kategóriák esetében 30-100 millió Ft, míg a komplexebb
fejlesztéseké (pl. halastó és szabadidő centrum építés 142 millió Ft, vagy abádszalóki magasabb
kategóriájú szálláshelyépítések 1 Mrd Ft.)
Fontos részt tesznek ki az (főként megújuló energiára alapozó) energetikai célú fejlesztések (pl. nap-,
vagy szélerőmű-fejlesztések) és hulladékgazdálkodási beruházások (pl. komposztáló telepek,
kommunális hulladékkezelők létrehozása 80-350 millió Ft, inert hulladékhasznosító 198,2 millió Ft,
újrahasznosító telepek), melyek főleg a kisújszállási vállalkozók körében (5 db közel 1,4 Mrd forintnyi
projektötletben) fogalmazódtak meg jelentős igényként.
Jelentős szegmenst képviselnek továbbá a megyei önkormányzat számára beérkező vállalkozói
projektjavaslatok közt a mezőgazdasági, élelmiszer-feldolgozó –ipari üzemek fejlesztésére irányuló
elképzelések. Megtalálhatók ezek közt a terményszárítók, a zöldség-gyümölcs-, tej feldolgozását célzó
technológiai fejlesztések, az öntözőrendszeri fejlesztések, illetve az állattenyésztő és
növénytermesztő (pl. rizstelep kialakítása Kisújszálláson) telepek létrehozását célzó fejlesztések is.
Ezen projektjavaslatok átlagos projektmérete kb. 150 millió Ft.
A felvázolt vállalkozói projektjavaslatokra jellemző, hogy bár nem érkezett minden település
vállalkozói részéről projektötlet, azonban azok igen széles palettát fednek le, legyen az a
mezőgazdaság, az ipar vagy a szolgáltatások, turisztika területe. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Önkormányzat által elvégzett projektgyűjtések eredményeképpen közel 250 db projektjavaslat
feltárására került sor a megye vállalkozói körében, melyek figyelmes, gondos előkészítő és
projektfejlesztő munka eredményeképpen a 2014-2020-as időszakban hatékonyan szolgálhatják a
megye lakosságát és gazdaságának fejlődését.

II. 3. Együttműködésben megvalósítandó programok
A megyei önkormányzat azokat a projektjavaslatokat tekinti együttműködésben megvalósulónak,
melyben az önkormányzatok mellett egyéb partnerek is részt vesznek. Ezen projektjavaslatok egyben
támogatás segítségével megvalósuló programok is, ezért a párhuzamosságok elkerülése végett jelen
információtartalmakat a következő, 4. fejezetben szerepeltetjük.
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II. 4. Támogatás segítségével megvalósuló programok (önkormányzatok
között, önkormányzat és üzleti szektor, önkormányzat és kormányzati
szektor)
II. 4.1. Uniós támogatással megvalósuló programok
A megyei tervezés tematikájához az európai uniós források közül elsősorban a Terület-és
Településfejlesztési Operatív Program (TOP) támogatásai nyújtanak keretet, ezek fejlesztési
lehetőségeinek köréből választhatnak a megyék. Ezt egészítik ki az ágazati operatív programok
fejlesztési tématerületei.
A Kormány 1298/2014. (V.5.) Korm. határozatában a 2014–2020 közötti időszakban a TOP
tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív programhoz tartozó megyék megyei
önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források
megoszlásáról határoz. Eszerint Jász-Nagykun-Szolnok megye indikatív forráskerete 28 043,2 millió Ft,
Szolnok megyei jogú város indikatív forráskerete 14,310 milliárd forint, a megye járásai pedig
összesen 18,0789 milliárd dedikált forrással tervezhetnek. A TOP 5.0 verziója alapján területi
programcsomagok alapján lehet támogatást szerezni a megyék, a megyei jogú városok és a járások
szintjén összehangolt fejlesztésekre. A TOP a megyék és megyei jogú városok fejlesztéseihez az EU
új területfejlesztési eszközét, az Integrált Területi Beruházásokat (ITB) alkalmazza. Az Integrált
Területi Program (ITP: az ITB tervezési fázisa) a megye esetében a megyei gazdaságfejlesztési
integrált programot, a megyei jogú város esetében a fenntartható, integrált városfejlesztési
programot jelenti, amelyek stratégiai alapját a megye esetében a megyei területfejlesztési koncepció
és program, a megyei jogú város esetében a megyei területfejlesztési koncepció és program, valamint
a településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési stratégia képezi. A TOP az ITB-t a
megyei szinten foglalkoztatás növelést célzó gazdaságfejlesztési tartalommal a megye teljes
területére alkalmazza, beleértve a megyei jogú város területét is. A megyei jogú város szintjén az ITBt a gazdaságfejlesztéssel összefüggő fenntartható városfejlesztési tartalommal szükséges alkalmazni.
A TOP a járási szinten felmért fejlesztésekhez az ún. projektdosszié rendszert alkalmazza.
A decentralizált tervezés három területi szinten valósul meg: 1.) megyei, 2.) megyei jogú városi, 3.)
megyei szinten, járási és a megyei jogú várost körbevevő járási szintre lebontva. A három tervezési
szintre a Kormány indikatív decentralizált tervezési forráskereteket határozott meg. A megyei
szintre a megyei önkormányzat, a megyei jogú városi szintre a megyei jogú város, míg a járási és a
megyei jogú várost körbevevő járási szintre a megyei önkormányzat tervez a települési
önkormányzatok bevonásával. A három szinten folyó tervezést a megyei önkormányzat koordinálja.
A decentralizált tervezést a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) módszertani útmutatásokkal és
személyes egyeztetésekkel támogatja, a Nemzetgazdasági Minisztérium szakmai irányításával. A
területi szereplők által kidolgozott Integrált Területi Programokat a Nemzetgazdasági Minisztérium
minőségbiztosítja, szakpolitikai szempontból a tervezésért felelős részlege a Nemzetgazdasági
Tervezési Hivatal közreműködésével, végrehajtási szempontból pedig a TOP végrehajtásáért felelős
irányító hatósága (a továbbiakban: IH) útján. A minőségbiztosított Integrált Területi Programot a
területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter (NGM) és a megyei önkormányzat
közgyűlése, illetve a megyei jogú város közgyűlése hagyja jóvá. A jóváhagyott Integrált Területi
Programot a megyei önkormányzat, vagy a megyei jogú város önkormányzata nyújtja be
végrehajtásra az IH-nak. A befogadott Integrált Területi Program végrehajtására az IH és a megyei
önkormányzat közgyűlése, illetve a megyei jogú város közgyűlése Integrált Területi Beruházási
keretmegállapodást köt. Az Integrált Területi Beruházás (a továbbiakban: ITB) végrehajtása két
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eljárásrend alapján történik. Az egyik az ITB projektcsomag kiválasztás, a másik az ITB felhívásos
eljárásrend.

A megye az alábbi gazdaságfejlesztési projektcsomagokat állította össze, összesen 51,733 milliárd Ft
összegben.

I. Jász-Nagykun-Szolnok megye gazdasági megújulásának segítése
Sorszám

Projekt megnevezése

1.

Foglalkoztatás-barát
fejlesztések a mikro-, kis- és
középvállalkozásoknál

2.

Térségi
gazdaságfejlesztéshez
kapcsolódó kiegészítő
tevékenységek

3.

A helyi foglalkoztatási szint
javítása megyei és helyi
foglalkoztatási paktumok
támogatásával

Kapcsolódó
TOP
intézkedés

Tervezett
tevékenységek

Érintett
települések

A projekt
költségigénye
(Ft)

munkahelyteremtés
ösztönzése a
gazdaságilag együtt
TOP 1.2
kezelt 4 térségben
mind a 78
9 888 000 000
differenciált módon,
pályázati rendszer
keretében
a térségi
gazdaságfejlesztési célok
megvalósulásának
TOP 6.2
mind a 78
2 173 300 000
segítése, a munkaerő
földrajzi mobilitásának
támogatása
a 4 együttkezelendő
térségre foglalkoztatási
paktum létrehozása és
TOP 6.1
az ezekben
mind a 78
3 673 700 000
meghatározott
intézkedések
végrehajtása
I. Jász-Nagykun-Szolnok megye gazdasági megújulásának segítése
ÖSSZESEN: 15 735 000 000

II. Munkaerőmozgást segítő közútfejlesztések Jász-Nagykun-Szolnok megyében
Ssz.

Projekt megnevezése

Kapcsolódó
TOP
intézkedés

1.

3106. sz. összekötőút
egyes szakaszai
felújítása

TOP 1.3

2.

3231. sz. összekötőút
egyes szakaszai
felújítása

TOP 1.3

Tervezett
tevékenységek
7,7 km út felújítása
Jászfényszaru és a
megyehatár között
8,0 km út felújítása
Pusztamonostor és
Jászágó között, a
jászárokszállási
bevezetőszakasz
felújítása 2,0 km
hosszon

Érintett települések

A projekt
költségigénye
(Ft)

Jászfényszaru

770 000 000

Pusztamonostor,
Jászágó,
Jászárokszállás

1 000 000 000
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3.

4.

5.

6.

3227. sz. összekötőút
egy szakaszának
felújítása
3226. sz. összekötőút
egy szakaszának
felújítása
4629. sz. összekötőút
egy szakaszának
felújítása
3225. sz. összekötőút
egy szakaszának
felújítása

7.

31331. sz. bekötőút
felújítása

8.

32135. sz. bekötőút
egy szakaszának
felújítása

9.

3216. sz. összekötőút
egyes szakaszainak
felújítása

10.

3217. sz. összekötőút
egyes szakaszainak
felújítása

11.

34103. sz. bekötőút
egy szakaszának
felújítása

12.

34105. sz. bekötőút
felújítása

13.
14.

4201. sz. összekötőút
felújítása
4202. sz. összekötőút
egy szakaszának
felújítása

15.

4203. sz. összekötőút
felújítása

16.

46161. sz. bekötőút
felújítása

17.

45112. sz. bekötőút
felújítása

18.

46146. sz. bekötőút
egy
szakaszának felújítása

19.

Cserkeszőlő-Szelevény
összekötőút
egy szakaszának
felújítása

Jászkisér-Jászapáti
között 7,8 km
Jászapáti, Jászkisér
780 000 000
útszakasz felújítása
JászalsószentgyörgyJászalsószentgyörgy,
TOP 1.3
Jászladány között 6,2
620 000 000
Jászladány
km út felújítása
Martfű-Kengyel
TOP 1.3
között 6,4 km
Martfű, Kengyel
640 000 000
útszakasz felújítása
Szolnok-Besenyszög
TOP 1.3
között 8 km út
Szolnok, Besenyszög
800 000 000
felújítása
a zagyvarékasi
vasútállomáshoz
TOP 1.3
Zagyvarékas
90 000 000
vezető út felújítása
0,9 km hosszon
Zagyvarékas
TOP 1.3
bekötőútja felújítása
Zagyvarékas
200 000 000
2,0 km hosszon
útfelújítás TiszaroffTiszabura között 9,3
Tiszaroff, Tiszabura,
TOP 1.3
km és Abádszalók
1 410 000 000
Abádszalók
külterületén 4,8 km
hosszon
útfelújítás a
Kunhegyes,
legrosszabb
Tomajmonostora,
TOP 1.3
1 000 000 000
szakaszokon 10,0 km
Tiszaszentimre,
hosszon
Tiszaszőlős
Karcag bekötőútja 2,4
TOP 1.3
km-es szakaszának
Karcag
240 000 000
felújítása
Berekfürdő bekötőút
TOP 1.3
felújítása 3 km
Berekfürdő
300 000 000
hosszon
Kisújszálláson 5 km út
TOP 1.3
Kisújszállás
500 000 000
felújítása
Mezőtúr-Túrkeve
TOP 1.3
között 12,6 km út
Mezőtúr, Túrkeve
1 260 000 000
felújítása
Kuncsorba - Túrkeve
TOP 1.3
összekötőút felújítása
Kuncsorba, Túrkeve
1 420 000 000
14,2 km hosszon
Mesterszállás
TOP 1.3
bekötőút felújítása
Mesterszállás
280 000 000
2,8 km hosszon
Szelevény bekötőút
TOP 1.3
felújítása 2,6 km
Szelevény
260 000 000
hosszon
Nagyrév bekötőút
komphoz vezető
TOP 1.3
Nagyrév
200 000 000
szakasza felújítása 2,0
km hosszon
a két települést
összekötőút 2,6 kmTOP 1.3
Cserkeszőlő, Szelevény
260 000 000
es szakaszának
felújítása
II. Munkaerőmozgást segítő közútfejlesztések Jász-Nagykun-Szolnok megyében
ÖSSZESEN: 12 030 000 000
TOP 1.3
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A megye a négy együtt kezelendő térség (Jászság; Szolnok – Törökszentmiklós - Martfű térség;
Nagykunság – Tisza-tavi térség; és Mezőtúr térsége – Tiszazug) vonatkozásában az alábbi
projektcsomagokat állította össze, mint megvalósítandó fejlesztési elképzelések:

III. Jászság gazdaságának diverzifikációja
Ssz.

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Projekt megnevezése

Kapcsolódó
TOP
intézkedés

Tervezett tevékenységek

Érintett települések

A projekt
költségigénye
(Ft)

TOP 1.1

meglévő iparterület
közműveinek bővítése

Alattyán

12 000 000

TOP 1.1

meglévő Ipari Park bővítése

Jászapáti

1 016 000 000

TOP 1.1

meglévő Ipari Park bővítése

Jászárokszállás

300 000 000

TOP 1.1

új logisztikai központ
létrehozása a meglévő Ipari
Parkban

Jászfényszaru

950 000 000

TOP 1.1

új iparterületek feltárása

Jászberény

1 500 000 000

TOP 1.1

piac létrehozása

Jászjákóhalma

80 000 000

TOP 1.1

meglévő iparterület
infrastruktúrájának
kialakítása

Jászkisér

45 000 000

TOP 1.1

új iparterület kialakítása

Jászkisér

200 000 000

TOP 1.1

piac korszerűsítése

Jászladány

50 000 000

TOP 1.1

piac korszerűsítése

Jászszentandrás

50 000 000

Iparterület
infrastruktúrájának
fejlesztése
Ipari Park
infrastruktúrájának
fejlesztése
Ipari Park
infrastruktúrájának
fejlesztése
Logisztikai központ
kialakítása az Ipari
Parkban
Ipari zónákat feltáró
utak építése
Fedett piac
létrehozása
Iparterület fejlesztése
Új iparterület
kialakítása,
közművesítése
Fedett piac
kialakítása
Fedett piac
kialakítása
Piac kialakítása

TOP 1.1

piac létrehozása
Jásztelek
10 000 000
III. Jászság gazdaságának diverzifikációja ÖSSZESEN: 4 213 000 000

IV. Szolnok - Törökszentmiklós - Martfű térség gazdasági súlyának növelése
Ssz.

Projekt megnevezése

Kapcsolódó
TOP
intézkedés

1.

Termelői piac létesítése

TOP 1.1

2.

Ipari Parkba vezető út
építése

TOP 1.1

3.

Ipari Park közművesítése

TOP 1.1

4.

Inkubátorház és
logisztikai központ

TOP 1.1

Tervezett tevékenységek
helyi termékek
értékesítésének
elősegítése
Ipari Park
megközelíthetőségének
javítása
infrastruktúra fejlesztése
új inkubátorház és új
logisztikai központ
kialakítása

Érintett
települések

A projekt
költségigénye
(Ft)

Martfű

80 000 000

Martfű

271 000 000

Martfű

170 000 000

Martfű

900 000 000
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5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Ipari Park
közműhálózatának
kialakítása
Fedett piac építése
946/5 hrsz-ú iparterület
közművesítése, feltáró
utak kialakítása
Déli Iparterület
fejlesztése
Északi iparterület
fejlesztése /Thököly úti
laktanya és környéke/
Déli Iparterületen a
Szolnoki Logisztikai
Szolgáltatási Központ
szolgáltatásfejlesztése
Helyi piac építése
Fedett piac építése
Községi piac kialakítása

TOP 1.1

új iparterület létrehozása

Besenyszög

300 000 000

TOP 1.1

piac létrehozása

Kőtelek

50 000 000

TOP 1.1

új iparterület létrehozása

Szajol

50 000 000

TOP 1.1

meglévő Ipari Park
bővítése

Szolnok

1 100 000 000

TOP 1.1

új iparterületek feltárása
és kiépítése

Szolnok

2 600 000 000

TOP 1.1

logisztikai központ
szolgáltatásainak bővítése

Szolnok

1 000 000 000

Tiszajenő
Zagyvarékas
Kengyel

50 000 000
50 000 000
42 000 000

Törökszentmikl
ós

2 000 000 000

Törökszentmikl
ós

100 000 000

TOP 1.1
TOP 1.1
TOP 1.1

14.

Térségi
gazdasági/logisztikai
központ szerep növelése

TOP 1.1

15.

Ipari Park
szolgáltatásainak
fejlesztése

TOP 1.1

16.

Piaccsarnok fejlesztése

TOP 1.1

piac létrehozása
piac fejlesztése
piac létrehozása
meglévő Ipari Park
bővítése, új területek
feltárása, logisztikai
szolgáltatások fejlesztése
betelepült vállalkozások
kiszolgálásának bővítése

Törökszentmikl
100 000 000
ós
IV. Szolnok - Törökszentmiklós - Martfű térsége gazdasági súlyának növelése
ÖSSZESEN: 8 863 000 000
piac korszerűsítése

V. Nagykunság - Tisza-tavi térség gazdasági felzárkóztatása
Ssz.

Projekt megnevezése

Kapcsolódó
TOP
intézkedés

1.

Ipari Park fejlesztése

TOP 1.1

2.

Ökoipari Park projekt

TOP 1.1

3.

Ipartelep fejlesztése

TOP 1.1

4.

Telephelyfejlesztés

TOP 1.1

5.

Repülőtéri infrastruktúra
és iparterület fejlesztése

TOP 1.1

6.

Iparterület kialakítása

TOP 1.1

7.

Vállalkozásfejlesztés

TOP 1.1

8.

Foglalkoztató üzem
létrehozása

TOP 1.1

Tervezett tevékenységek
meglévő Ipari Park
infrastrukturális
fejlesztése
új specializált Ipari Park
létrehozása
infrastrukturális
szolgáltatások bővítése
infrastrukturális
szolgáltatások bővítése
a volt szovjet katonai
repülőtér gazdasági
hasznosítása
új iparterület kialakítása
helyi foglalkoztatás
bővítése
helyi foglalkoztatás
bővítése

Érintett
települések

A projekt
költségigénye (Ft)

Karcag

500 000 000

Karcag

1 500 000 000

Kenderes

500 000 000

Kisújszállás

350 000 000

Kunmadaras

1 200 000 000

Kunhegyes

400 000 000

Tiszabura

60 000 000

Tiszabura

120 000 000
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11.

Ipari Park
megközelíthetőségének
javítása
Környezetvédelmi Ipari
Park kialakítása
Ipari Park kialakítása

12.

City Ipari Park fejlesztése

TOP 1.1

13.

Új piactér kialakítása
Piactér kialakítása, helyi
termékek forgalmazása

TOP 1.1

új specializált Ipari Park
létrehozása
új iparterület létrehozása
bezárt üzemek fokozatos
újrahasznosítása
új piac létrehozása

TOP 1.1

piac létrehozása

15.

Iparterület közművesítése

TOP 1.1

16.

Piactér kialakítása

TOP 1.1

17.

Műhelyépítés

TOP 1.1

9.
10.

14.

TOP 1.1
TOP 1.1
TOP 1.1

feltáró út építése

Tiszafüred

400 000 000

Tiszafüred

500 000 000

Tiszafüred

150 000 000

Tiszafüred

1 500 000 000

Tiszafüred

350 000 000

Tiszaigar

40 000 000

meglévő iparterület
Tiszaroff
100 000 000
közművesítése
piac létrehozása
Tiszaroff
30 000 000
helyi foglalkoztatás
Tiszabő
23 000 000
bővítése
V. Nagykunság - Tisza-tavi térség gazdasági felzárkóztatása
ÖSSZESEN: 7 723 000 000

VI. Mezőtúr térsége - Tiszazug gazdaságélénkítő programja
Ssz.
1.
2.
3.

Projekt megnevezése
Vállalkozási infrastruktúra
fejlesztése I. ütem
Cserkeszőlő Ipari Park
kialakítása
Irodaépület felújítása,
munkahelyek teremtése

Kapcsolódó
TOP
intézkedés

Tervezett
tevékenységek

Érintett
települések

A projekt
költségigénye (Ft)

TOP 1.1

iparterület fejlesztése

Cibakháza

200 000 000

TOP 1.1

új Ipari Park
létrehozása

Cserkeszőlő

1 500 000 000

TOP 1.1

ingatlan felújítás

Cserkeszőlő

100 000 000

4.

Ipari Park bővítése

TOP 1.1

5.

Piactér kialakítása

TOP 1.1

6.

Ipari Park fejlesztése

TOP 1.1

meglévő Ipari Park
Kunszentmárto
500 000 000
fejlesztése
n
piac létrehozása
Mesterszállás
19 000 000
meglévő Ipari Park
Mezőtúr
850 000 000
bővítése, fejlesztése
VI. Mezőtúr térsége - Tiszazug gazdaságélénkítő programja
ÖSSZESEN: 3 169 000 000

A megyeszékhely, azaz Szolnok Város Önkormányzata az alábbi, TOP-hoz illeszkedő projektcsomagot
tervezi megvalósítani a 2014-2020-as időszakban, közel 20 milliárd forint költséggel:

S.

Projekt megnevezése

1.

Kerékpáros barát
település (Két kerékre
Szolnok II.) Alcsi városrész
és Milléri rekreációs
terület integrálása a
kerékpárút hálózatba
(Alcsi Városrész - Mester
úti laktanya és környéke)

Kapcs.
TOP
intézk.

Tervezett tevékenységek

Költség igény (Ft)

TOP
3.1

Kerékpárút hálózat fejlesztése, kerékpáros
pihenőkkel, tárolókkal a Milléri rekreációs övezet
kerékpáros megközelíthetősége és az Alcsi városrész
hálózatba integrálása érdekében; A növekvő város
felé irányuló forgalom bevezetése céljából Mester
úti laktanya és Tallin városrész összekötése, új út
építése, közművesítése csomópontokkal, Sebestyén
körúti híd felújítása

2 100 000 000
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

Kétkerékre Szolnok II.
projekt kiegészítő eleme:
Alcsi városrész integrált
szemléletű megújítása
(Alcsi Városrész - Mester
úti laktanya és környéke)

Belváros rehabilitáció III.
ütem (Belváros)

Belváros rehabilitáció III
ütem kiegészítő eleme:
Szapári úti óvoda
kiváltása, új 6
csoportszobás óvoda
építése a belvárosban
(Belváros)
Véső út és környékének
rehabilitációja (Belváros Véső út és környéke)
Természeti értékek
bemutatását szolgáló
turizmusfejlesztés: Tisza
témapark kialakítása a
Tiszaligetben (Tiszaliget,
Szandai rétek)
SzolnokVÁR projekt
(Belváros)

TOP
2.1

A volt Tüdőkórház területének és volt laktanya
területének rehabilitációja családbarát városi
környezet kialakítása céljából, városi közpark és
közösségi tér létesítése;

400 000 000

TOP
2.1

Belvárosi AGÓRA és Tisza-part közötti területek
gazdasági funkciójának erősítése a
közlekedésbiztonság figyelembevételével, a zöld
felületek nagyságának megnövelésével; Szapáry út
0,5 km-es szakaszának forgalomcsillapítása, zöld
felületek létrehozása, parkoló lemez létesítése, a
forgalomcsillapításhoz kapcsolódóan kapcsolódó
utak Ságvári krt., Baross út felújítása. A belvárosban
lévő üzletek forgalmának növelése céljából, a terület
presztízsének emelése; a parkoló lemez
kialakításához kapcsolódóan a Szapáry úton lévő
óvoda kiváltása.

2 000 000 000

TOP
1.4

Új 6 csoportszobás óvoda építése, ingatlanvásárlás

500 000 000

TOP
4.4

Területrendezés, útfelújítás, parkolók kialakítása,
sportközpont környezetének felújítása

1 350 000 000

TOP
2.2

Tiszaligeti tó és környező területek turisztikai célú
hasznosítása érdekében, a folyó tematikájára épülő
ismeretterjesztő és szórakoztató park kialakítása

800 000 000

TOP
2.2

8.

Szandaszőlősi körforgalom
(Kertváros, Szandaszőlős,
Alcsi-sziget Városrész)

TOP
3.1

9.

Millér Vízügyi Múzeum
fejlesztése (Alcsi Városrész
Milléri tó és környéke)

TOP
2.2

10.

Gyermekintézmények
fejlesztése (több
akcióterületet érint)

TOP
1.4

11.

12.

Energetikai fejlesztések:
Ifjúsági szálláshelyek
épületenergetikai
fejlesztései (több
akcióterületet érint)
Energetikai fejlesztések
(több akcióterületet érint)

A Szolnoki Művésztelep és az egykori vár területének
turisztikai célú fejlesztése
Szandaszőlősi körforgalom kialakítása B+R parkoló
létesítésével (engedélyes tervekkel rendelkezik, a
442. számú út, Kertész utca és Vörösmező utca
találkozásánál meglévő balesetveszélyes csomópont
közlekedésbiztonsági célú fejlesztése)
A Múzeum bekapcsolása a városi kerékpárút
hálózatba; fogadótér kialakítása; a múzeum
területének rehabilitációja (zöldterületek, belső
utak); kiállítási tárgyak felújítása
A projekt a szolnoki óvodák fejlesztési programja:
Eszterlánc bővítés 1 csoporttal: Hétszínvirág +1
csoporttal VAGY Gézengúz +1 csoport Baross úti
Gyerekházban 2 csoportos új óvoda kialakítása; volt
Czakó úti bölcsőde épületében új óvoda kialakítása
(Csemetekert átköltöztetésével); Gorkíj úti bölcsőde
épületének bővítése 2 csoportszobával (150 m)

1 000 000 000

800 000 000

600 000 000

550 000 000

TOP
3.2

Gyermek és Ifjúsági Alapítvány, Művésztelep és AlcsiHolt Tisza Vízi sport-telep szálláshelyeinek energia
racionalizációjával összefüggő fejlesztése

600 000 000

TOP
3.2

6 iskola, 2 óvoda, 3 bölcsőde, 1 orvosi rendelő
energia racionalizációval összefüggő fejlesztése

3 500 000 000
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Szolnok, Temető úti rendelő kiváltása (déli vrs.);
Szolnok, Móra úti rendelő felújítása (vegyes funkció
létrehozása érdekében a Fiumei úton működő
szociális központ átköltöztetésével; Szolnok,
Szandaszőlősi, Munkácsy Mihály út 26. szám alatt
található orvosi rendelő fejlesztése bővítéssel és
tetőbeépítéssel (szociális és közösségi funkciók
integrálása); Széchenyi Lakótelep Alapszolgáltatási
Központ létrehozása; Humánszolgáltató Központ
mennyiségi és minőségi fejlesztése
Szolnoki térségi és helyi közintézmények
akadálymentesítése: Liget Úti Általános Iskola
akadálymentesítése, stb.
A területen lévő romatelep, lakó - szegregátum
megszüntetése csak hosszú távon, fokozatosan
lehetséges. A projekt a telep egyes részeinek
felszámolása mellett (30 db lakás bontása) a
megmaradó lakóterület rehabilitációját tűzi ki célul,
az ún. Komplex telep program folytatásával.

13.

Humáninfrastruktúra
fejlesztések (több
akcióterületet érint)

TOP
4.1,2

14.

Akadálymentesítés
közintézményekben (több
akcióterületet érint)

TOP
4.3

15.

Motor-Törteli utak
környékének
rehabilitációja (Déli
városrész-Kőrösi út és
környéke)

TOP
4.4

16.

Varjú út és környéke
szociális város
rehabilitáció (Széchenyi
városrész - Varjú utca és
környéke)

TOP
4.4

Bel- és csapadékvíz-rendezés, kapcsolódóan:
közterületek megújítása

17.

SEAP

TOP
3.2

Önkormányzati energetikai akcióprogram (SEAP)
elkészítése,
Eötvös téri (Gólya park) víztorony rekonstrukciója és
új funkciónak (Vízügyi és Vízgazdálkodási
Tudásközpont interaktív bemutatóhelye) megfelelő
átalakítása

18.

19.

Gólya parki víztorony
turisztikai célú
hasznosítása (BelvárosJubileum tér és környéke)
Mester úti laktanya
területének komplex
fejlesztése II. ütem (Alcsi
Városrész- Mester út és
környéke)

TOP
2.2

TOP
2.1

20.

REPtár környékének
fejlesztése (Belváros)

TOP
2.1

21.

Társadalmi
együttműködés
ösztönzése (több
akcióterületet érint)

TOP
6.3

21.

22.

23.

Társadalmi
együttműködés
ösztönzése (több
akcióterületet érint)
A helyi identitás és
kohézió erősítése (több
akcióterületet érint)
Szolnok-Szajol
hivatásforgalmi
kerékpárút kiépítése

TOP
6.3

Laktanyán belül: általános közműfejlesztés;
kereskedelmi és szolgáltató övezet kialakítása;
környező területek rehabilitációja a vasúti pályáig.
Volt Máv tulajdonú ingatlanok bontása, ill.
hasznosítása, Mártírok u. 39-41. sz. bérlakás
elbontása, egyéb lakóépületek rehabilitációja;
kapcsolódó területrendezés; Tisza-parti tematikus
sétány területének kibővítése;
A hátrányos helyzetű társadalmi csoportokhoz
tartozó személyek komplex foglalkoztathatóságának
javítását segítő rendszer kiépítése, amely a
foglalkoztatáson túl mentális támogatást, képességés kompetenciafejlesztést, szükség szerint betanító,
illetve OKJ-s képzést, valamint kiegészítő
szolgáltatásokat tartalmaz.
TOP 4.4. projektek kiegészítő elemeként:
szemléletformáló és integrációt segítő képzések,
programok elindítása a fizikai beavatkozással érintett
területeken

978 797 432

230 895 805

160 000 000

360 000 000

8 000 000

600 000 000

1 200 000 000

600 000 000

200 000 000

63 522 386

TOP
6.4

Tisza Fővárosa lakossági szemléletformáló kampány

452 360 223

TOP
1.3

7 km kerékpárút építése

380.000.000

Szolnok MJV TOP-hoz illeszkedő projektjavaslatai összesen: 19 433 575 846 Ft
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A megyei önkormányzat koordinációja segítségével az alábbi járási szintű projektcsomagok álltak
össze a megyében:

III. 1. Jászapáti Járás Fejlesztési Részprogramja
Kapcsolód
ó TOP
intézkedé
s

Ssz.

Projekt
megnevezése

1.

Gyermekintézménye
k fejlesztések

TOP 1.4

Városi fókuszú
településfejlesztés

TOP 2.1

2.

3.

Turizmusfejlesztés

4.

Települési
közlekedésfejlesztés

5.

6.

7.

8.

9.

TOP 2.2

TOP 3.1

Energetikai
fejlesztések

TOP 3.2

Egészségügyi
alapellátás
fejlesztése

TOP 4.1

Szociális alapellátás
fejlesztése

TOP 4.2

Egyéb
közszolgáltatás
fejlesztése

TOP 4.3

Szociális város
rehabilitáció

TOP 4.4

Tervezett tevékenységek
bölcsőde és óvoda
felújítása, bölcsődei és
óvodai ellátáshoz való
hozzáférés javítása
belterületi tavak
turisztikai fejlesztése,
kúria átalakítása,
városközpont kialakítása
régészeti és néprajzi
skanzen létrehozása,
erdei iskola létesítése,
tájház felújítása,
helytörténeti kiállítás
épülete felújítása
települési
közlekedésfejlesztés,
kerékpárút építése,
parkoló kialakítása
intézmények (óvoda,
iskola, polgármesteri
hivatal, egészségház,
művelődési ház, idősek
otthona) energetikai
korszerűsítése
egészségügyi
intézményekben az
alapellátás (fogorvosi)
fejlesztése, az
alapellátást biztosító
intézmények felújítása
szociális (idősek) és
gyermekvédelmi
intézmények alapellátási
feltételeinek javítása
könyvtár és családbarát
szoba kialakítása a
polgármesteri hivatalban
intézmények
akadálymentesítése
településközpont
fejlesztése, városi grund
(sportudvar) kialakítása

Érintett települések

A projekt
költségigénye
(Ft)

Alattyán, Jánoshida,
Jászalsószentgyörgy,
Jászkisér, Jászladány

370 000 000

Jászapáti/2/, Jászkisér

579 000 000

Alattyán, Jászapáti,
Jászdózsa, Jászivány,
Jászkisér, Jászladány

391 500 000

Jánoshida,
Jászalsószentgyörgy,
Jászkisér/2/,
Jászszentandrás

612 000 000

Alattyán/4/,
Jánoshida, Jászivány,
Jászalsószentgyörgy,
Jászapáti/2/,
Jászladány/4/,
Jászszentandrás/2/

1 288 000 000

Alattyán,
Jászalsószentgyörgy,
Jászdózsa

225 000 000

Jászalsószentgyörgy,
Jászapáti,
Jászladány/2/

206 500 000

Jászivány, Jászkisér

130 000 000

Jászkisér

80 000 000
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10.
11.

Társadalmi
befogadás erősítése

TOP 6.3

0

Helyi identitás
erősítése

TOP 6.4

0
Jászapáti járás MINDÖSSZESEN: 3 882 000 000

III.2. Jászberényi Járás Fejlesztési Részprogramja
Ssz.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Kapcs.
TOP
intézk.

Tervezett tevékenységek

Érintett
települések

A projekt
költségigénye
(Ft)

Gyermekintézményfejlesztések

TOP 1.4

bölcsőde és óvoda építése,
bölcsőde és óvoda felújítása,
bölcsődei és óvodai ellátáshoz
való hozzáférés javítása

Jászárokszállás,J
ászberény/3/,Já
szfényszaru/2/,
Jásztelek,
Pusztamonostor

2 052 000 000

Városi fókuszú
településfejlesztés

TOP 2.1

városközpont kialakítása

Jászberény/5/,
Jászfényszaru

1 370 000 000

Turizmusfejlesztés

TOP 2.2

skanzen létrehozása, erdei iskola
létesítése, tájház felújítása

Jászberény

120 000 000

TOP 3.1

települési közlekedésfejlesztés,
kerékpárút építése, parkoló,
gyalogátkelőhely kialakítása

TOP 3.2

intézmények (óvoda, iskola,
polgármesteri hivatal,
egészségház, művelődési ház,
idősek otthona) energetikai
korszerűsítése

Projekt megnevezése

Települési
közlekedésfejlesztés

Energetikai
fejlesztések

Egészségügyi
alapellátás fejlesztése

TOP 4.1

Szociális alapellátás
fejlesztése

TOP 4.2

Egyéb közszolgáltatás
fejlesztése

TOP 4.3

egészségügyi intézményekben az
alapellátás (fogorvosi) fejlesztése,
az alapellátást biztosító
intézmények felújítása
szociális és gyermekvédelmi
intézmények alapellátási
feltételeinek javítása,
gyermekjóléti szolgáltatások
infrastrukturális fejlesztése,
idősek napközi otthona
létrehozása, fogyatékkal élők
nappali otthonának felújítása

Jászárokszállás,
Jászberény,
Jászboldogháza,
Jászfényszaru,
Jászjákóhalma
Jászágó,
Jászárokszállás,
Jászboldogháza,
Jászfelsőszentgyörgy,
Jásztelek/2/,
Jászjákóhalma,
Pusztamonostor

795 000 000

551 000 000

Jászberény,
Jászfelsőszentgyörgy,
Jásztelek

82 000 000

Jászberény/2/,
Jászfelsőszentgyörgy,
Jászfényszaru,
Pusztamonostor

358 000 000

0
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9.

10.

11.

Szociális város
rehabilitáció

TOP 4.4

Társadalmi befogadás
erősítése

TOP 6.3

Helyi identitás
erősítése

TOP 6.4

településközpont fejlesztése,
városi grund (sportudvar,
kalandpark) kialakítása;
gyermektábor felújítása,
közösségi tér kialakítása

Jászberény,
Jászfényszaru

180 000 000

0
a civil szervezetek és a lakosság
közötti kulturális, gazdasági és
közösségi kapcsolat erősítése
programokon keresztül

Jászboldogháza,
Jászfelsőszentgyörgy

50 000 000

Jászberényi járás MINDÖSSZESEN: 5 558 000 000

III.3. Karcagi Járás Fejlesztési Részprogramja
Kapcsolódó
TOP
intézkedés

Tervezett tevékenységek

Érintett
települések

A projekt
költségigénye
(Ft)

Karcag/2/,
Kenderes,
Kisújszállás/2/,
Kunmadaras

1 662 500 000

Kisújszállás

80 000 000

Berekfürdő

15 000 000

Karcag/2/,
Kisújszállás,
Kunmadaras

765 000 000

Berekfürdő,
Karcag,
Kenderes/3/,
Kisújszállás/5/
Kunmadaras/2/

1 362 500 000

Berekfürdő,
Kenderes,
Kunmadaras

87 000 000

Karcag,
Kisújszállás

220 000 000

Ssz.

Projekt megnevezése

1.

Gyermekintézmények
fejlesztések

TOP 1.4

bölcsőde és óvoda fejlesztése,
új óvoda építése

2.

Városi fókuszú
településfejlesztés

TOP 2.1

Erzsébet királyné liget
megújítása

3.

Turizmusfejlesztés

TOP 2.2

4.

Települési
közlekedésfejlesztés

TOP 3.1

5.

6.

7.

8.

9.

Energetikai
fejlesztések

TOP 3.2

Egészségügyi
alapellátás fejlesztése

TOP 4.1

Szociális alapellátás
fejlesztése

TOP 4.2

Egyéb közszolgáltatás
fejlesztése

TOP 4.3

Szociális város
rehabilitáció

TOP 4.4

irodalmi élménypark kialakítása
bel- és külterületi kerékpárút
rekonstrukciója és bővítése,
utcák felújítása és parkolók
építése, települési kisléptékű
közlekedésfejlesztés
közintézmények (polgármesteri
hivatal, művelődési ház,
könyvtár, konyha) energetikai
korszerűsítése, megújuló
energia alapú termelés,
kísérőgáz hasznosítása,
alkotóház energetikai felújítása
egészségügyi intézményekben
az alapellátás (orvosi)
fejlesztése, infrastrukturális
fejlesztése
szociális intézmények
fejlesztése, szociális otthon és
alapszolgáltatási központ
főzőkonyha felújítása

0
szociális lakások kialakítása,
közösségi terek fejlesztése,
bérlakások felújítása, SÜSÜ
játszótér megépítése

Karcag /2/,
Kenderes,
Kisújszállás

645 000 000
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10.

11.

Társadalmi befogadás
erősítése

Helyi identitás
erősítése

TOP 6.3

TOP 6.4

roma integrációt segítő
programok

Kenderes

50 000 000

helyi szerveződések
elősegítése, történelmi
Kunmadaras,
nevezetességek
85 000 000
Kenderes
megismertetését célzó
marketing programok
Karcagi járás MINDÖSSZESEN: 4 972 000 000

III.4. Kunhegyesi Járás Fejlesztési Részprogramja
Ssz.

Projekt megnevezése

2.

Gyermekintézmények
fejlesztések
Városi fókuszú
településfejlesztés

3.

Turizmusfejlesztés

4.

Települési
közlekedésfejlesztés

1.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Kapcsolódó
TOP
intézkedés

Tervezett tevékenységek

Érintett
települések

A projekt
költségigénye
(Ft)

TOP 1.4

óvoda és bölcsőde
felújítása, óvoda bővítése

Kunhegyes/2/,
Tiszabura

750 000 000

TOP 2.1

0

TOP 2.2

0

TOP 3.1

kerékpárút építése,
buszöblök fejlesztése,
közösségi parkoló
felújítása

Kunhegyes/2/,
Tomajmonostora

125 000 000

Energetikai
fejlesztések

TOP 3.2

intézmények (óvoda,
iskola, polgármesteri
hivatal, egészségház,
művelődési ház, idősek
otthona) energetikai
korszerűsítése

Abádszalók,
Kunhegyes,
Tiszabő/2/,
Tiszabura/2/,
Tiszagyenda/4/,
Tiszaroff/2/,
Tomajmonostora

871 000 000

Egészségügyi
alapellátás fejlesztése

TOP 4.1

Abádszalók,
Tomajmonostora

120 000 000

Szociális alapellátás
fejlesztése

TOP 4.2

Abádszalók/2/,
Tiszagyenda,
Tiszaroff

228 000 000

Egyéb közszolgáltatás
fejlesztése

TOP 4.3

Szociális város
rehabilitáció

TOP 4.4

Társadalmi befogadás
erősítése

TOP 6.3

védőnői szolgálat
fejlesztése, egészségház
építése
szociális és
gyermekvédelmi
intézmények alapellátási
feltételeinek javítása,
gyermekétkeztetést
biztosító főzőkonyha
fejlesztése

0
bérlakás állomány
felújítása, játszóterek
kialakítása, parkolók
fejlesztése, közösségi
rendezvénytér
kialakítása, védőnői
szolgálat fejlesztése

Abádszalók/4/,
Kunhegyes,
Tiszaroff

310 000 000

0
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11.

Helyi identitás
erősítése

TOP 6.4

0
Kunhegyesi járás MINDÖSSZESEN: 2 404 000 000

III.5. Kunszentmártoni Járás Fejlesztési Részprogramja
Kapcsolódó
TOP
intézkedés

Tervezett
tevékenységek

Érintett települések

A projekt
költségigénye
(Ft)

1.

Gyermekintézmények
fejlesztések

TOP 1.4

bölcsőde és óvoda
felújítása,
korszerűsítése

Cibakháza,
Kunszentmárton/2/,
Tiszaföldvár, Tiszakürt,
Tiszasas

393 000 000

2.

Városi fókuszú
településfejlesztés

TOP 2.1

csapadékvíz elvezetőrendszer kiépítése

Tiszaföldvár

90 000 000

3.

Turizmusfejlesztés

TOP 2.2

Cserkeszőlő/2/

35 000 000

4.

Települési
közlekedésfejlesztés

TOP 3.1

Cibakháza, Cserkeszőlő,
Szelevény, Tiszaföldvár,
Tiszainoka, Tiszakürt

379 000 000

Cibakháza, Csépa,
Cserkeszőlő/2/,
Kunszentmárton,
Öcsöd/4/, Szelevény/4/,
Tiszaföldvár,
Tiszainoka/2/,
Tiszakürt/2/, Tiszasas

1 077 400 000

Cibakháza,
Kunszentmárton,
Tiszakürt

150 000 000

Kunszentmárton/2/
Tiszainoka, Tiszakürt,
Tiszasas

235 000 000

Csépa, Nagyrév

229 000 000

Tiszaföldvár/2/

415 000 000

Ssz.

Projekt megnevezése

5.

Energetikai
fejlesztések

TOP 3.2

6.

Egészségügyi
alapellátás fejlesztése

TOP 4.1

7.

Szociális alapellátás
fejlesztése

TOP 4.2

8.

Egyéb közszolgáltatás
fejlesztése

TOP 4.3

9.

Szociális város
rehabilitáció

TOP 4.4

madár figyelőhely
létesítése, kerékpáros
túraútvonal kiépítése
útfelújítás munkahelyelérhetőség és
közösségi közlekedés
fejlesztése céljából,
közösségi parkoló
kialakítása, korszerű
buszváró építése,
révhez vezető út
felújítása, kerékpárút
felújítása
intézmények (óvoda,
iskola, polgármesteri
hivatal, egészségház,
művelődési ház, idősek
klubja) energetikai
korszerűsítése
orvosi rendelő
felújítása, háziorvosi
szolgálat komplex
fejlesztése egészségház
felújítása
szociális és
gyermekvédelmi
intézmények
alapellátási
feltételeinek javítása,
üzemi konyha felújítása
és kialakítása, konyhai
eszközök korszerűsítése
polgármesteri hivatal
áthelyezése, faluház
kialakítása
civil ház kialakítása,
városközpont
rehabilitációja
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10.
11.

Társadalmi befogadás
erősítése
Helyi identitás
erősítése

TOP 6.3

0

TOP 6.4

0
Kunszentmártoni járás MINDÖSSZESEN: 3 003 400 000

III.6. Mezőtúri Járás Fejlesztési Részprogramja
Ssz.

Projekt megnevezése

Kapcsolódó
TOP
intézkedés

Tervezett tevékenységek

Érintett
települések

A projekt
költségigénye
(Ft)

1.

Gyermekintézmények
fejlesztések

TOP 1.4

óvoda és bölcsőde
felújítása, kapacitásbővítése

Mezőtúr/2/,
Túrkeve

298 000 000

Városi fókuszú
településfejlesztés

TOP 2.1

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Turizmusfejlesztés

Települési
közlekedésfejlesztés

Energetikai fejlesztések

TOP 2.2

TOP 3.1

TOP 3.2

Egészségügyi alapellátás
fejlesztése

TOP 4.1

Szociális alapellátás
fejlesztése

TOP 4.2

Egyéb közszolgáltatás
fejlesztése
Szociális város
rehabilitáció

TOP 4.3

0
40 lakásos élhető skanzen
kialakítása, Mezőtúr és
térsége komplex turisztikai
szolgáltatáscsomag
kialakítása, madárfigyelő
létrehozása, "Mezőtúr a
kerámia fővárosa", "Legyen
ön is Mezőtúrista"
közösségi
közlekedésfejlesztés a
Mezőtúri járásban
(buszöblök, buszvárók
kialakítása, felújítása)
közintézmények (óvoda,
iskola, polgármesteri
hivatal, művelődési ház)
energetikai korszerűsítése,
alternatív energiaforrások
hasznosítása, pelletáló üzem
létrehozása, sportcsarnok
tetőhéjazat felújítása
egészségügyi alapellátás
fejlesztése, gyermekorvosi
rendelő felújítása,
akadálymentesítés

Kétpó,
Mezőtúr/4/

345 000 000

Mezőtúr

25 000 000

Kétpó,
Mesterszállás,
Mezőhék,
Mezőtúr/4/,
Túrkeve

1 500 000 000

Túrkeve

100 000 000

0
polgármesteri hivatal
akadálymentesítése

Mesterszállás

6 000 000

TOP 4.4

0

0

10.

Társadalmi befogadás
erősítése

TOP 6.3

11.

Helyi identitás erősítése

TOP 6.4

néphagyomány a helyi
identitás erősítéséért

Mezőtúr

60 000 000

Mezőtúri járás MINDÖSSZESEN: 2 334 000 000
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III.7. Szolnoki Járás Fejlesztési Részprogramja
Ssz.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Projekt megnevezése

Gyermekintézmények
fejlesztések

Kapcsolódó
TOP
intézkedés

Tervezett
tevékenységek

Érintett települések

A projekt
költségigénye
(Ft)

TOP 1.4

bölcsőde és óvoda
felújítása, bölcsődei és
óvodai ellátáshoz való
hozzáférés javítása

Besenyszög/2/, Martfű,
Rákóczifalva,
Rákócziújfalu, Szajol,
Tiszajenő, Tiszasüly,
Tószeg/2/,
Tiszavárkony, Vezseny

1 036 200 000

Szászberek,
Tiszavárkony

21 000 000

Nagykörű, Szászberek,
Tiszavárkony, Vezseny

655 000 000

TOP 3.1

települési
közlekedésfejlesztés,
kerékpárút,
kerékpártároló,
parkoló, buszváró,
buszöböl építése,
közlekedés-biztonság
javítása

Besenyszög, Kőtelek,
Nagykörű,
Szászberek/2/, Tószeg,
Zagyvarékas /2/

290 000 000

TOP 3.2

intézmények (óvoda,
iskola, polgármesteri
hivatal, egészségház,
művelődési ház, idősek
otthona, melegítő
konyha) energetikai
korszerűsítése,
napelem telepítése,
pellet üzem fejlesztése

Besenyszög,
Csataszög/2/,
Hunyadfalva, Kőtelek,
Martfű, Nagykörű/2/,
Rákóczifalva,
Rákócziújfalu, Szajol,
Szászberek, Tiszajenő,
Tiszavárkony, Újszász,
Vezseny,
Zagyvarékas/5/

1 567 000 000

TOP 4.1

egészségügyi
intézményekben az
alapellátás (orvosi)
fejlesztése, az
alapellátást biztosító
intézmények felújítása

Rákóczifalva, Szajol,
Tószeg, Újszász,
Tiszavárkony,
Zagyvarékas

640 000 000

Városi fókuszú
településfejlesztés

TOP 2.1

Turizmusfejlesztés

TOP 2.2

Települési
közlekedésfejlesztés

Energetikai fejlesztések

Egészségügyi alapellátás
fejlesztése

szemléletformáló
akciók és szelektív
hulladékgyűjtők,
hulladékcsökkentést
szolgáló
szemléletformáló
akciók
madárbarát falu,
Kohner örökség
megőrzése,
tiszavárkonyi natúr
park projekt, vezsenyi
"patkó" rehabilitáció
(tiszai nyári gát tanösvény)
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7.

8.

9.

10.

11.

Szociális alapellátás
fejlesztése

TOP 4.2

Egyéb közszolgáltatás
fejlesztése

TOP 4.3

Szociális város
rehabilitáció

TOP 4.4

Társadalmi befogadás
erősítése

TOP 6.3

Helyi identitás erősítése

TOP 6.4

szociális és
gyermekvédelmi
intézmények
alapellátási
feltételeinek javítása
közintézmények
(egészségügyi,
szociális)
akadálymentesítése
hévízkút létesítése és
lakóterület fejlesztése,
civil ház létesítése,
szociális város
rehabilitáció, funkció
nélküli területek
revitalizációja

Csataszög, Újszász/2/,
Zagyvarékas

172 000 000

Csataszög,
Hunyadfalva, Kőtelek,
Szajol, Zagyvarékas

106 000 000

Besenyszög, Újszász/2/,
Martfű

700 000 000

0
házi komposztáló
kihelyezésével
környezettudatosság
fejlesztése, lakossági
tudatformálás a
községi
szelektívgyűjtés terén,
helyi identitást segítő
programsorozat, helyi
értékek feltárása

Kőtelek, Martfű,
Szászberek,
Zagyvarékas,
Tiszavárkony

61 000 000

Szolnoki járás MINDÖSSZESEN: 5 248 200 000

III.8. Tiszafüredi Járás Fejlesztési Részprogramja
Ssz.

Projekt megnevezése

Kapcsolódó
TOP
intézkedés

Tervezett
tevékenységek

Érintett
települések

A projekt
költségigénye
(Ft)

1.

Gyermekintézmények
fejlesztések

TOP 1.4

óvoda felújítása, családi
napközi bevezetése

Nagyiván,
Tiszafüred/2/,
Tiszaszőlős/2/

452 000 000

Városi fókuszú
településfejlesztés

TOP 2.1

2.

3.

4.

0

Turizmusfejlesztés

TOP 2.2

vidéki kulturális és
természeti örökség
megőrzése, szakrális
skanzen létrehozása,
kerékpáros, vízi- és
horgászturizmus
fejlesztése

Települési
közlekedésfejlesztés

TOP 3.1

buszváró és közösségi
parkoló korszerűsítése

Tiszafüred,
Tiszaörs,
Tiszaderzs

892 000 000

Nagyiván,
Tiszaszentimre

49 000 000
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Energetikai fejlesztések

Egészségügyi alapellátás
fejlesztése

Szociális alapellátás
fejlesztése

TOP 3.2

TOP 4.1

TOP 4.2

Egyéb közszolgáltatás
fejlesztése

TOP 4.3

Szociális város
rehabilitáció

TOP 4.4

Társadalmi befogadás
erősítése

TOP 6.3

Helyi identitás erősítése

TOP 6.4

intézmények
(polgármesteri hivatal,
művelődési ház,
sportcsarnok, könyvtár,
gépműhely) energetikai
korszerűsítése,
pelletáló üzem
létrehozása
egészségügyi
intézményekben az
alapellátás (háziorvos,
védőnő, fogorvos)
fejlesztése, az
alapellátást biztosító
szociális intézmények
felújítása
szociális alapellátás
feltételeinek javítása,
akadálymentesítés,
jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
kialakítása, szociális
konyha kialakítása
polgármesteri hivatal
tetőtér beépítése,
művelődési ház
funkcióbővítése
új játszótér, közösségi
ház és közpark
kialakítása, szociális
bérlakások fejlesztése,
fiatalok helyben tartása

Nagyiván,
Tiszaderzs/2/,
Tiszaörs/2/,
Tiszaszentimre,
Tiszaszőlős,
Tiszaigar/2/

580 000 000

Tiszafüred,
Tiszaderzs,
Tiszaszőlős,
Tiszaigar

710 000 000

Tiszafüred,
Tiszaszőlős/3/,
Tiszaderzs,
Tiszaörs

555 000 000

Tiszaszőlős,
Tiszaigar

85 000 000

Tiszafüred/2/

250 000 000

0
nonprofit és civil
szervezetek közösségi
akcióinak támogatása,
egészségre nevelés,
helyi civil szervezetek
közösségalkotó
szerepének erősítése

Tiszaderzs,
Tiszaszőlős,
Tiszaörs

27 000 000

Tiszafüredi járás MINDÖSSZESEN: 3 600 000 000
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III.9. Törökszentmiklósi Járás Fejlesztési Részprogramja
Kapcsolódó
TOP
intézkedés

Tervezett tevékenységek

Érintett
települések

A projekt
költségigénye
(Ft)

Gyermekintézmények
fejlesztések

TOP 1.4

óvoda felújítása, bölcsődei
és gyermekintézmény
fejlesztése

Fegyvernek,
Tiszatenyő,
Törökszentmiklós/3
/

985 000 000

Városi fókuszú
településfejlesztés

TOP 2.1

Törökszentmiklós

400 000 000

Turizmusfejlesztés

TOP 2.2

Kengyel

254 000 000

Települési
közlekedésfejlesztés

TOP 3.1

Törökszentmiklós

510 000 000

Kengyel,
Kuncsorba,
Tiszapüspöki,
Tiszatenyő,
Örményes

575 000 000

Kengyel

40 000 000

Kengyel/2/,
Kuncsorba,
Tiszatenyő

320 000 000

Ssz.

Projekt megnevezése

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Energetikai fejlesztések

TOP 3.2

Egészségügyi alapellátás
fejlesztése

TOP 4.1

Szociális alapellátás
fejlesztése

TOP 4.2

Egyéb közszolgáltatás
fejlesztése

TOP 4.3

Szociális város
rehabilitáció

TOP 4.4

Társadalmi befogadás
erősítése

TOP 6.3

Helyi identitás erősítése

TOP 6.4

gazdasági funkcióbővítő
városközpont fejlesztés
Bagi major turisztikai
fejlesztése
hivatásforgalmú
kerékpárút-hálózat
fejlesztése
intézmények (óvoda,
iskola, polgármesteri
hivatal, egészségház,
művelődési ház, idősek
otthona) energetikai
korszerűsítése, térséget
ellátó pellet üzem építése,
villamos áram előállítása
egészségügyi
intézményekben az
alapellátás (fogorvosi)
fejlesztése
szociális (idősek otthona)
intézmények alapellátási
feltételeinek javítása,
közétkeztetés fejlesztése

0
közösségi kulturális
szabadidő központ
kialakítása
szegregátumok további
fejlesztése
lakossági identitásának és
társadalmi kohéziójának
erősítése

Fegyvernek

300 000 000

Törökszentmiklós

100 000 000

Törökszentmiklós

100 000 000

Törökszentmiklósi járás MINDÖSSZESEN: 3 584 000 000
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II. 4.2. Egyéb nemzetközi támogatással megvalósuló programok
A megye jelenleg nem tervez egyéb nemzetközi forrásból projektötleteket megvalósítani.

II. 4.3. Tisztán hazai támogatással megvalósuló programok
A hazai forrásból megvalósítandó fejlesztések közt olyan projektjavaslatok szerepelnek, melyeket
jelenlegi ismereteink szerint az EU fejlesztési forrásokkal nem támogat. Nem támogathatóak az EU-s
forrásokból a legfrissebb információk alapján a kistelepülési szennyvízkezelések, a sport-, a kegyeleti
szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek kialakítása, a templomok felújítása, a közvilágítás
kialakítása, korszerűsítése stb.
A következőkben itt szerepeltetett projektjavaslatok útépítést, útfelújítást tartalmaznak, a
megfogalmazott igények alapvető fontosságúak a megyében. A települések számára ugyanis
elengedhetetlen a belterületi utak felújítása, a szilárd burkolatú úthálózat kialakítása,
rekonstrukciója, illetve a települések közti úthálózat fejlesztése. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. JászNagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága segítségével összeállításra került azon útszakaszok listája, ami
a megyében előreláthatóan fejlesztésre szoruló mellékút hálózati szakaszokat tartalmazza a 20142020 közötti időszakban.

Projektcsomag megnevezése:

1. Önkormányzati belterületi utak építése és felújítása
Projektcsomag célja:
- Élhető és vonzó települési környezet kialakítása,
- a közlekedésbiztonság növelése,
- a környezetszennyezés csökkentése.
A projektcsomag rövid tartalma:
- A megye településein a korábban megépült belterületi utak felújítása,
- a még földes utcák kiépítése,
- a belterületi járdák felújítása, fejlesztése.
Indikátorok:
- Kiépült és felújított utak és járdák hossza (km),
- a fejlesztéssel érintett lakónépesség (fő),
- az elérési idők rövidülése (perc, %),
- a gépjárművek széndioxid kibocsátásának csökkenése (t).
Becsült költségigény: 22.628,3 millió Ft
Érintett települések:
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Alattyán, Jánoshida, Jászapáti, Jászalsószentgyörgy, Jászágó, Jászárokszállás, Jászdózsa,
Jászfelsőszentgyörgy, Jászfényszaru, Jászivány, Jászkisér, Jászladány, Jászszentandrás,
Kisújszállás, Cibakháza, Cserkeszőlő, Kunszentmárton, Nagyrév, Öcsöd, Szelvény, Tiszaföldvár,
Tiszainoka, Tiszakürt, Kétpó, Mesterszállás, Mezőhék, Besenyszög, Hunyadfalva, Nagykörű,
Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Szajol, Szászberek, Szolnok, Tiszajenő, Tiszasüly, Tószeg, Vezseny,
Zagyvarékas, Abádszalók, Tiszabura, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszaszentimre, Tiszaszőlős,
Tomajmonostora, Fegyvernek, Kengyel, Kuncsorba, Tiszabő, Tiszapüspöki, Tiszatenyő,
Törökszentmiklós /53 település/
A projektcsomag illeszkedése a Stratégiai Programhoz:
2.2.1. Alsórendű közúthálózati elemek fejlesztése
6.1.3. Kisléptékű településfejlesztések
A projektcsomag tervezett kedvezményezetti köre:
Fő kedvezményezett:
 helyi önkormányzatok
Lehetséges partnerek köre:
 Magyar Közút ZRt.
 önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
 non-profit szervezetek
A projektcsomag tervezett ütemezése: 2014-2020

2. Az állami mellékúthálózat fokozott ütemű felújítása Jász-NagykunSzolnok megyében
Projektcsomag célja:
- Az ország legritkább hálózati sűrűségű megyéjében a mellékutak állapotának javításában
fordulat elérése,
- a települések térségi kapcsolatainak erősítése,
- a munkába járás, a tömegközlekedés és a szállítás menetidejének csökkentése.
A projekt csomag rövid tartalma:
41 mellékút, illetve útszakasz felújítása – 451,6 km hosszan:
- 4203. sz. Kuncsorba-Túrkeve összekötőút – 14,2 km,
- 3227. sz. Újszász-Jászapáti összekötőút – 7,9 km,
- 3217. sz. Kunhegyes-Tiszaszőlős összekötőút – 22,0 km,
- 3225. sz. Szolnok-Jászkisér összekötőút – 41,8 km,
- 4628. sz. Tiszaföldvár-Mezőtúr összekötőút – 11,1 km,
- 3216. sz. Fegyvernek-Tiszafüred összekötőút – 55,1 km,
- 4613. sz. Szolnok-Nagykőrös összekötőút – 4,2 km,
- 4629. sz. Törökszentmiklós-Martfű összekötőút – 6,3 km,
- 3226. sz. Jászalsószentgyörgy-Tiszasüly összekötőút – 14,7 km,
- 4612. sz. Tószeg-Abony összekötőút – 5,9 km,
- 4631. sz. Mezőtúr-Szarvas összekötőút – 9,3 km,
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-

4627. sz. Öcsöd-Martfű összekötőút – 9,0 km,
4205. sz. Kisújszállás-Körösladány összekötőút – 11,2 km,
32134. sz. Jászdózsa bekötőút – 6,7 km,
3404. sz. Kenderes-Bánhalma összekötőút – 7,6 km,
4202. sz. Kisújszállás-Mezőtúr összekötőút – 27,1 km,
3231. sz. Pusztamonostor-Jászárokszállás összekötőút – 17,2 km,
3218. sz. Tiszaderzs-Tiszaszentimre összekötőút – 7,9 km,
34103. sz. Karcag bekötőút – 3,6 km,
3401. sz. Karcag-Kunmadaras összekötőút – 1,3 km,
31331. sz. Zagyvarékas állomáshoz vezető út – 0,9 km,
32126. sz. Balla bekötőút –11,5 km,
32133. sz. Jászszentandrás bekötőút – 4,2 km,
3209. sz. Pusztataskony - Heves összekötőút – 4,6 km,
4633. sz. Martfű-Cserkeszőlő összekötőút – 24,0 km,
3228. sz. Jászapáti-Jászszentandrás összekötőút – 2,8 km,
3219. sz. Kunmadaras-Tiszaszentimre összekötőút – 6,9 km,
4625. sz. Szolnok-Kiskunfélegyháza összekötőút – 12,6 km,
3016. sz. Jászfényszaru-Zsámbok összekötő út – 5,0 km,
3232. sz. Jásztelek-Jászjákóhalma összekötő út – 4,0 km,
3224. sz. Szolnok-Tiszasüly összekötőút – 31,0 km,
3223. sz. Nagykörű bekötőút – 5,0 km,
4632. sz. Kétpó bekötőút – 4,9 km,
3402. sz. Tiszaörs - 33. sz. főút összekötőút – 17, 0 km,
32127. sz. Tiszapüspöki bekötőút – 6,1 km,
46151. sz. Mesterszállás bekötőút – 3,0 km,
46144. sz. Tiszakürt bekötőút – 7,0 km,
46146. sz. Nagyrév bekötő út – 5,0 km,
32122. sz. Tiszabő bekötőút – 3,0 km,
34107. sz. Tiszaörs - Fürdő bekötőút – 3,0 km,
32132. sz. Jászivány bekötőút – 6,0 km,
32135 sz. Zagyvarékas bekötő út teljes felújítása – 2,0 km.

Indikátorok:
- felújított hálózat hossza (km),
- az érintett népesség száma (fő),
- az átlagos elérési idő rövidülése (perc, %),
- széndioxid kibocsátás csökkenése (t),
Becsült költség: 45.682,0 millió Ft
Érintett települések:
Kuncsorba, Túrkeve, Újszász, Zagyvarékas, Szászberek, Jászladány, Jászkisér, Jászapáti,
Kunhegyes, Tomajmonostora, Tiszaszentimre, Tiszaszőlős, Szolnok, Besenyszög, Tiszaföldvár,
Mezőtúr, Fegyvernek, Tiszabő, Tiszagyenda, Tiszaroff, Tiszabura, Abádszalók, Tiszaderzs,
Tiszafüred, Kengyel, Martfű, Jászalsószentgyörgy, Tiszasüly, Tószeg, Mezőhék, Mesterszállás,
Öcsöd, Kisújszállás, Jászdózsa, Kenderes, Pusztamonostor, Jászágó, Jászárokszállás, Karcag,
Kunmadaras, Törökszentmiklós, Jászszentandrás, Cibakháza, Nagyrév, Tiszainoka, Tiszakürt,
Cserkeszőlő, Jászfényszaru, Jásztelek, Jászjákóhalma, Csataszög, Nagykörű, Hunyadfalva,
Kőtelek, Kétpó, Tiszaörs, Nagyiván, Tiszapüspöki, Jászivány /59 település/
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A projektcsomag illeszkedése a Stratégiai Programhoz:
2.2.1. Alsórendű közúthálózati elemek fejlesztése
6.1.3. Kisléptékű településfejlesztések
A projektcsomag tervezett kedvezményezetti köre:
Fő kedvezményezett:
 helyi önkormányzatok
Lehetséges partnerek köre:
 Magyar Közút Nonprofit Zrt.
 önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
 non-profit szervezetek
A projektcsomag tervezett ütemezése: 2014-2020
A projektcsomag előkészítettsége: változó, a projektötlettől az engedélyes tervekkel rendelkezőig
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II. 5. A tervezett fejlesztési elképzelések megyei prioritások szerinti
csoportosításban
A tervezett fejlesztések az alábbi prioritás és intézkedésstruktúrához igazodnak:
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II. 5.1. Prioritás megnevezése: Gazdaságfejlesztés
II. 5.1.1. A prioritáshoz kapcsolódó elérendő célok részletes meghatározása
Prioritás kapcsolódása a releváns tematikus célkitűzésekhez
A prioritás az alábbi európai uniós tematikus célkitűzésekhez és beruházási prioritásokhoz
kapcsolódik:
(3.) Kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása;
3. (a) a vállalkozói szellem előmozdítása, különösen az új ötletek gazdasági hasznosításának
megkönnyítésével, valamint új cégek alapításának ösztönzésével, többek között üzleti
inkubátorházak segítségével
3. (c) a termék- és szolgáltatásfejlesztésre irányuló fejlett kapacitás megteremtésének és
kiterjesztésének elősegítése
3. (d) a növekedési és innovációs folyamatokban való részvételt szolgáló kkv-kapacitás
támogatása
(4.) Alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás;
4. (a) megújuló energiaforrások gyártásának és forgalmazásának támogatása
4. (b) a vállalkozásoknál az energiahatékonyság és a megújuló energia használatának
elősegítése
4. (f) a kutatás, fejlesztés és a karbon szegény technológiák bevezetésének az előmozdítása
(9.) A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem;
9. (a) beruházás a nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló fejlődést szolgáló
egészségügyi és szociális infrastruktúrába, az egészségügyi státuszbeli egyenlőtlenségek
csökkentése, valamint átállás az intézményi szolgáltatásokról a közösségi alapú
szolgáltatásokra
(10.) Az oktatásba és az egész életen át tartó tanulásba beruházás;
10. (a) oktatási és képzési infrastruktúrák kifejlesztésével
10. (c) az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való hozzáférés ösztönzése, a
munkavállalók készségeinek és kompetenciáinak naprakésszé tétele, továbbá az oktatási és
képzési rendszereknek a munkaerő-piaci igényekhez való jobb igazítása, beleértve a
szakoktatás és –képzés színvonalának a javítását, a munkahelyi tanulási és a
tanulószerződéses gyakorlati képzési rendszerek, mint pl. a duális oktatási rendszerek
kialakítását és továbbfejlesztését
A kis- és középvállalkozások termelési infrastruktúrájának, gazdasági és technológiai hátterének
fejlesztése, a kapcsolatok kialakítása illeszkedik a (3) Kis- és középvállalkozások versenyképességének
javítása és a (4) Alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás célkitűzésekhez.
A képzési-oktatási rendszer optimalizálása, specifikus igényekre szabott kínálat, reflektálva a kialakult
hiányszakmákra, illetve a gyakorlati helyeken történő szakképzés megteremtése a (9) A társadalmi
befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem tematikus célhoz illeszkedik a foglalkoztatás
bővítésén és a munkaerő-piaci integráció elősegítésén keresztül, valamint hozzájárulnak a (10) Az
oktatásba és az egész életen át tartó tanulásba beruházás célkitűzésekben megfogalmazottak
teljesüléséhez.
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Prioritás kapcsolódása a releváns megyei stratégiai célkitűzésekhez
A prioritás az üzleti környezet, ipari-termelési kapcsolatok kiépítése révén hozzájárul az A1. „Erőteljes
kapcsolódás a makrogazdaság fejlődési tengelyeire”, valamint a T1.„Szolnok nagyváros térség
pozíciójának megerősítése a Bécs – Budapest - Belgrád fejlődési tengely és a Tisza-völgy
térrendszereiben”, a T2. „Az ipari agglomeráció városiasságának erősítése és a gazdaság
diverzifikációja a Jászságban”, a T3. „Városhálózati szerepek és város-vidék kapcsolat megújítása a
tiszántúli mezővárosi térségben”, és a T4. „Tiszazug és Körös mente pozíciójának és önfenntartó
képességének javítása” területi célokhoz.
A képzési rendszer átalakítása, speciális képzésekre való fókuszálás, valamint gyakorlati képzés
hátterének megteremtése illeszkedik az A3. „Egészséges, képzett lakosság, együttműködő
társadalom” átfogó, az S1. „A lakosság képzettségi szintjének és egészségi állapotának javítása”
specifikus célhoz, valamint a H4. „A foglalkoztatás növelése a társadalom minden aktív korú
szegmensében” horizontális célhoz.

A prioritás rövid bemutatása
A prioritás Jász-Nagykun-Szolnok megye ipari – gazdasági - logisztikai potenciálját erősíti, melynek
hatására a térség erőteljesebben kapcsolódik a Budapest nagyváros térséghez. Elsősorban a meglévő,
előző években kiépített ipari-gazdasági bázisokkal és infrastruktúrával, valamint termelési-szakmai
hagyományokkal rendelkező foglalkoztatási központok (Szolnok – Törökszentmiklós - Martfű térsége,
Jászság, Mezőtúr-Tiszazug) további megerősítése, üzleti környezetének és humánerőforrásának
speciális, térségi igényekre szabott kialakítása valósul meg, így járulva hozzá a hatékonyabb és
magasabb hozzáadott értékű termelés kialakításához, melyek hatásaként a térség bekapcsolódik a
globális termelési rendszerbe, különösen a beszállítói hálózatok révén. A Szolnok-Kecskemét közötti
együttműködés további erősítésével közös ipari agglomerációs zóna alakul ki, kihasználva a két város
ún. „csapágyváros” szerepét. A prioritás keretében a kis- és középvállalkozások versenyképességének
és gazdasági stabilitásának megteremtése áll a vállalkozások infrastrukturális, technológiai
hátterének fejlesztésével. A képzési rendszer optimalizálása, a lakosság képzettségi szintjének
emelése, modern kompetenciákkal való szélesítése a gyakorlóhelyek kialakításával és a
hiányszakmákra fókuszáló képzések ösztönzésével növeli a foglalkoztatottságot. A megye turisztikai
potenciálja, különösen a Tisza-tó térsége a turisztikai attrakciók és programok, valamint a hozzájuk
kapcsolódó szolgáltatások szűkössége miatt kevésbé kihasznált, az alacsony látogatószám erős
szezonalitással kapcsolódik. A prioritás célja ezért - fókuszálva a Tisza, Tisza-tó, Kőrös- menteTiszazug térségére - a vendégfogadás feltételeinek javítása, kiegészülve attrakció- és
szolgáltatásfejlesztéssel, gyógy-és termálturizmussal, környezeti értékekre alapozott aktív turisztikai
fejlesztésekkel, továbbá a vonzó környezetben megvalósuló sokszínű rendezvények még
változatosabbá teszik a turisztikai kínálatot ezáltal hozzájárulva a látogatószám és az eltöltött idő
növekedéséhez.

II. 5.1.2. A prioritás szakmai tartalmának összefoglaló bemutatása
Intézkedések rövid szöveges bemutatása
A prioritásban megvalósuló négy intézkedés támogatja a gazdaság diverzifikációját, különböző
együttműködések és befektetés ösztönzés révén a hatékonyság növelését. A képzési programok a
lakosság képzettségi szintjének emelésével, a gyakorlati struktúra kialakításával járulnak hozzá a
foglalkoztatás bővítéséhez. A Tisza, Tisza-tó, Kőrös- mente-Tiszazug térségére fókuszáló turisztikai
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beruházások - az attrakció- és szolgáltatásfejlesztéssel, gyógy-és termálturizmussal, környezeti
értékekre alapozott aktív turisztikai fejlesztésekkel a megye vonzerejét növelik és javítják a
foglalkoztatottak lehetőségeit is.

1.1. Intézkedés: Üzleti környezet fejlesztése
Az intézkedés a kis- és középvállalkozások termelési infrastrukturális és gazdasági hátterének
további erősítését szolgálja, ezáltal a termelés magasabb minőségi szintet érhet el. A térség
növekedésénél fogva felfűződik a nagyváros térségre, valamint a gazdasági térségek megyehatáron
átnyúló, kölcsönösen előnyös kooperációkat építenek ki.
1.1.1. Beavatkozás: Szolnok- Törökszentmiklós-Martfű térsége gazdasági súlyának növelése
A beavatkozás keretében Szolnok- Törökszentmiklós-Martfű és vonzáskörzetük gazdasági
fejlődése a vállalkozások termelési infrastrukturális hátterének (ipari parkok, telephelyek) és
technológiai bázisának javításán keresztül valósulhat meg. A fejlesztések kiemelt területeként
jelenik meg a gépgyártás, vegyipar és a logisztika, melyek a megye legjelentősebb ágazatai. A
vállalkozások eredményesebb piaci szereplését vállalati tanácsadói, marketing és brand- képzési
programok támogatják, melyek kiegészülnek a Szolnoki Főiskola ipari-gazdasági szereplők,
vállalkozások igényeihez igazított speciális képzési programokkal. Lehetőség nyílik a vállalkozások
közti együttműködések, közös termelési-, beszállítói- és logisztikai-, marketingláncok
megvalósítására, illetve a vállalkozások és a felsőoktatatási-kutatói szféra közti K+F és innovációs
együttműködések szorosabbá fűzésére.
1.1.2. Beavatkozás: A Jászság gazdaságának erősítése
A beavatkozás keretében a Jászság sokoldalú gazdasági termelési infrastruktúrájának fejlesztése a
többpólusú térség diverzifikációját, vonzóképességét szolgálja, elsősorban az élelmiszeripar, a
műanyagipar, az elektronika és a vasúti járműgyártás területén. A megyehatárokon átívelő
horizontális és vertikális együttműködések (beszállítói hálózatok, klaszterek, vállalati és
felsőoktatási együttműködések) kialakítása mellett a KKV-k kiemelt támogatása, a vállalati
tanácsadás, marketing és brand építés a Jászság versenyképességének javítását célzó makro
térségi kapcsolódást szolgálja, Jászberény „csapágyvárosként” kapcsolódik a Budapest nagyváros
térséghez.
1.1.3. Beavatkozás: Mezőtúr térség – Tiszazug gazdaságélénkítő programja
A beavatkozás célja Mezőtúr és Tiszazug térsége gazdasági stabilitásának megteremtése a nagy
hagyományokkal rendelkező építőanyag- és könnyűiparra, gépgyártásra, élelmiszer- és
feldolgozóiparra fókuszálva. A térségi potenciál fejlesztése a meglévő ipari parkok
infrastruktúrájának megerősítésén kívül kiegészül a KKV szektor telephelyeinek és technológiai
hátterének modernizálásával és a kapcsolódó szolgáltatások körének bővülésével. A térség a
kialakuló együttműködések (klaszterek, beszállítói hálózatok) hatására fokozza a megye Budapest
nagyváros térséghez, illetve Szolnok-Kecskemét ipari agglomerációhoz való fűződését.
1.1.4. Beavatkozás: Nagykunság- Tisza-tavi térség felzárkóztatása
A térség gazdasági helyzetének erősítése a vállalkozások termelési hátterét adó meglévő
infrastrukturális kapacitások (ipari parkok, telephelyek, iparterületek) folyamatos fejlesztésén
keresztül valósulhat meg. A vállalkozások versenyképességét az egymás közti együttműködések
(klaszterek), külső szereplőkkel (beszállítói hálózatok), különösen felsőoktatási intézményekkel
való kapcsolatok jelentős mértékben fokozzák, kiegészülve tanácsadás és brand képzés
tevékenységeivel. A fejlesztések építenek a meglévő, korábbi években kialakított ipari parki
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bázisra, fókuszálnak azok minőségi továbbfejlesztésére, pozíciójuk megerősítésére, különösen
tevékenységük ún. szoft elemekkel, különböző szolgáltatásokkal való bővítésére. A kis- és
középvállalkozások telephelyeinek megújítása, technológiájuk modernizálása szintén elősegíti a
foglalkoztatás bővülését, a gazdaság stabilitásának megteremtését.

1.2. Intézkedés: Vállalkozás- és befektetés ösztönzés
Az intézkedés támogatja a vállalkozásfejlesztéssel és befektetés ösztönzéssel foglalkozó
szervezetek tevékenységét, célzott programok megvalósítását (befektetés ösztönzés, vállalati
arculattervezés, marketing tevékenység, vállalati alsó és magas szintű tanácsadás, innovációs
szolgáltatások, szellemi tulajdonvédelem biztosítása) Jász-Nagykun-Szolnok megye gazdasági-ipari
diverzitásának növelése, valamint a kapcsolatok bővítése érdekében. Támogatja továbbá a megyei
vállalkozás- és befektetés ösztönzés eddigi módszereinek megújítását, az operatív
intézményrendszer kiépítését, valamint kapcsolódásának biztosítását az országos vállalkozás- és
befektetés ösztönzési szervezetek tevékenységéhez.
1.2.1 Beavatkozás: Vállalkozás- és befektetés ösztönzés
A beavatkozás támogatja a vállalkozás-fejlesztéssel és befektetés ösztönzéssel foglalkozó
szervezetek tevékenységét, célzott programok megvalósítását (befektetés ösztönzés, vállalati
arculattervezés, marketing tevékenység, vállalati alsó és magas szintű tanácsadás, innovációs
szolgáltatások, szellemi tulajdonvédelem biztosítása) Jász-Nagykun-Szolnok megye gazdasági-ipari
diverzitásának növelése, valamint a kapcsolatok bővítése érdekében. Támogatja továbbá a megyei
vállalkozás- és befektetés ösztönzés eddigi módszereinek megújítását, az operatív
intézményrendszer kiépítését, valamint kapcsolódásának biztosítását az országos vállalkozás- és
befektetés ösztönzési szervezetek tevékenységéhez.
1.3. Intézkedés: Képzési struktúra hiányosságainak felszámolása
Az intézkedés a helyzetfeltárásban megfogalmazott képzésbeli hiányosságokra, a lakosság
alacsony képzettségi szintjére reagál. Szükséges a kereslethez, illetve a domináns piaci trendekhez
igazítani a képzési-oktatási rendszert, mely a hiányszakmákhoz, valamint a megyei ipari-gazdasági
palettához illeszkedve nyújt át- és továbbképzési lehetőséget a sikeres munkavállalásra és a
munkaerő-piaci orientációra a foglalkoztatás növelése érdekében. Másrészt az intézkedés
keretében lehetőség nyílik a vállalkozások igényeinek megfelelő szakképesítéssel és gyakorlattal
rendelkező szakemberek képzésére gyakorlóhelyek kialakításával és tapasztalatokkal rendelkező
mentorok bevonásával. A felsőfokú oktatási intézmények (a megyében működő főiskolák)
fejlesztése, oktatási kínálatának diverzifikálása és korszerűsítése szintén kapcsolódik a lakosság
képzési szintjének emeléséhez, a gazdaság stabilitásának megteremtéséhez.
1.3.1. Beavatkozás: Gyakorlati képzőhelyek fejlesztése
A beavatkozás keretében megvalósul a vállalkozásokhoz kapcsolódó gyakorlati képzőhelyek
infrastrukturális hátterének kiépítése a szükséges eszközbázis kialakításával. A beavatkozás
szerves része a tananyag gyakorlati képzéshez történő igazítása, az egyes ágazatok speciális
igényeihez adaptálása a jelentősebb foglalkoztatottal bíró vállalkozások, illetve az
ernyőszervezetek (megyei kereskedelmi és iparkamara, agrárkamara) bevonásával. A beavatkozás
keretében a felsőoktatásban részt vevő szakirányos hallgatók gyakorlatorientált, termelésbe
bevonható részképzése is kialakításra kerül.
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1.3.2. Beavatkozás: Hiányszakmákra irányuló képzési struktúra kialakítása
A beavatkozás a hiányszakmákra fókuszáló képzési struktúra kialakítását ösztönzi, mely a megyei
gazdaság versenyképességét, egyes esetekben a speciális munkaerő hiányát kezeli. A beavatkozás
segíti a megye munkaképes korú (aktív) lakossága képzettségi szintjének emelését, megfelelő
munkaerő-piaci orientációját, integrációját, melynek eredményeképpen a lakosság mind nagyobb
része válik a munkaerőpiac aktív szereplőjévé. A munkavállalók továbbképzése, speciális
ismeretekkel történő bővítése, valamint a munkanélküliek át- és továbbképzése szorosan
illeszkedik a beavatkozás céljaihoz. A beavatkozás a megyehatáron átívelő felsőoktatási
együttműködések kialakulását, további erősödését is támogatja (pl. Kecskeméti Főiskola).
1.4. Intézkedés: A megye gazdaságát és vonzerejét erősítő turisztikai fejlesztések
Az intézkedés keretében megvalósul a megyében található turisztikai potenciál fejlesztése és
környezetrendezése, így vendégfogadásra alkalmassá válnak, kiépülnek a rekreációs területek és a
közösségi élet színterei is, melyet az itt lebonyolítandó rendezvények egészítenek ki. A
beavatkozás célja a turizmus szezonalitásának csökkentése, a turisták által eltöltött tartózkodási
idő növelése, a turizmus jövedelemtermelő képességének javítása, szűk keresztmetszetek
felszámolása attrakció- és szolgáltatás-, illetve rendezvényfejlesztéssel.

1.4.1. Beavatkozás: Helyi értékekre alapozott és foglalkoztatás bővítő turizmusfejlesztés
E beavatkozás keretei közt a megye helyi értékeire, egyedi kínálatára alapozott kulturális-, vallási-,
művészeti-, konferencia- és sportrendezvények, fesztiválok infrastrukturális háttérfeltételeinek
megteremtése, eszközökkel való ellátása, technikai berendezések beszerzése, szabadtéri
színpadok, lelátók kiépítése, meglevők korszerűsítése lehetséges.
1.4.2. Beavatkozás: Gyógy- és termálturizmus bázisának erősítése
A beavatkozás a gyógy- és termálfürdők infrastrukturális fejlesztése, a fogadási feltételek javítása
és vonzó, a szabadidő kellemes eltöltésére ösztönző környezet kialakítása (fürdők teljes körű
felújítása, medencék építése, bővítése, modernizálása, a fogadóépület rekonstrukciója,
élményelemekkel történő színesítése, közösségi tereinek felújítása) kiegészül az intézmények
kizárólag egészségügyi finanszírozás által nem elszámolható szolgáltatási körének bővítésével.
Emellett a fürdők komplex energetikai célú fejlesztése a fenntarthatóságot szolgálják.
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II. 5.1.3. A prioritás részletes tartalmának bemutatása
1. számú táblázat: Finanszírozandó projektcsomagok összefoglaló táblája
Prioritás azonosítója, neve:

Sorszám

Intézkedés és
Projektcsomag
megnevezése1

1. prioritás: Gazdaságfejlesztés
Projektcsomag
területi
specifikumai2

1. Intézkedés megnevezése: 1.1.

1.1

2. 1

I. 1. Jász-NagykunSzolnok megye gazdasági
megújulásának segítése
–
Foglalkoztatás - barát
fejlesztések a mikro-, kisés középvállalkozásoknál

Jellemző
kedvezményezettek köre

Célcsoport
megjelölése

Projektcsomag
ütemezése

Projektcsomag
költségigénye
(Indikatív,
teljes összeg,
(Millió Ft))

Finanszírozó
forrás
(uniós,
nemzetközi,
hazai)

Kapcsolódó EU
tematikus célkitűzés
(uniós finanszírozás
esetén)

Projektcsomaghoz
kapcsolódó eredmény
és output indikátorok
(jellemzően
prioritásonként)

Együttműködésben
megvalósuló
projektcsomagok
(igen/nem)

Támogatott
vállalkozások száma
(db)
Létrehozott/megtartott
munkahelyek száma
(db)
Támogatásból
létrehozott/megújított
szolgáltatások száma
(db)

igen

Intézkedés: Üzleti környezet fejlesztése

A megye mind a
78 települése

2. Intézkedés megnevezése: 1.2. Intézkedés:
I.2. Jász-NagykunSzolnok megye gazdasági
A megye mind a
megújulásának segítése
78 települése
–
Térségi

kkv-k

kkv-k,
megye
lakossága

2014-2017

9 888,0

uniós

(3) a kkv-k
versenyképességének
fokozása

Vállalkozás- és befektetés ösztönzés, 1.3. Intézkedés: Képzési struktúra hiányosságainak felszámolása
kkv-k,
megyei
Fejlesztési
Ügynökség,
megyei

kkv-k,
megye
lakossága

2014-2017

2 173,3

uniós

(3) a kkv-k
versenyképességének
fokozása

Támogatott
tanácsadást igénybe
vevő vállalkozások
száma (db),
Támogatott befektetés

igen

A 2014. április 14-én kiküldött Excel táblázatokban megnevezett projektcsomagokat (sorszám, megnevezés) szükséges a táblázat soraiban megjeleníteni intézkedésenként szerinti bontásban, kiegészítve az
ágazati OP-khoz kapcsolódó tervezett projektcsomagokkal.
1

Az adott megyei prioritáson belül a megyék által megjelölt intézkedéshez kapcsolódó projektcsomagokat kell megnevezni. Ezt a megyék jelölik ki, és kapcsolják a TOP-hoz és egyéb OP-khoz. A projektcsomag egy
intézkedéshez tartozó, egymással összefüggő, egymáshoz kapcsolódva megvalósítható projektek csoportja.
A megyei stratégia területi céljai/prioritásai alapján meg kell határozni az egyes megyén belüli térkategóriákban alkalmazható specifikus projekt tartalmi kritériumokat. Lehetőség van arra, hogy egy adott
projektcsomag kizárólag egy adott térkategóriához tartozzon (pl. vidékfejlesztéshez kapcsolódó üzleti infrastruktúra fejlesztési projektcsomag elsősorban vidéki térségekben támogatandó). Elvárás, hogy minél
több projektcsomag esetében meghatározásra kerüljenek területi célok szerinti tartalmi specifikumok (példa: hátrányos helyzetű vidéki térségben az iparterület fejlesztését célzó projektcsomag esetében
kizárólag betelepülő KKV-k esetében van lehetőség támogatásra).
2
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gazdaságfejlesztéshez
kapcsolódó kiegészítő
tevékenységek

Kereskedelmi
és
Iparkamara

ösztönzési
programokban
résztvevő vállalkozások
száma (db)
Támogatott
képzéseken résztvevők
száma (fő)
Támogatás révén
kialakított képzések
száma (db)

3. Intézkedés megnevezése: 5.1. Intézkedés: Foglalkoztatási programok

I.3. Jász-NagykunSzolnok megye gazdasági
megújulásának segítése
–
3.1

A helyi foglalkoztatási
szint javítása megyei és
helyi foglalkoztatási
paktumok
támogatásával

Prioritás azonosítója, neve:

Sorszám

Intézkedés és
Projektcsomag
megnevezése3

A megye mind a
78 települése

helyi
önkormányzat,
kkv-k, roma
nemzetiségi
önkormányzat
szociális
szövetkezetek
városüzemeltetők
munkaügyi
központok
non profit
szervezetek
vízügyi
igazgatóságok
felnőttképzési
intézmények

hátrányos
helyzetű
lakosság

2014-2017

(8.) A foglalkoztatás
bővítése és a
munkavállalói mobilitás
ösztönzése
(9.) A társadalmi
befogadás
előmozdítása és a
szegénység elleni
küzdelem
(10.) Befektetés az
oktatásba, készségekbe
és az egész életen át
tartó tanulásba

3 673,7

uniós

Projektcsomag
költségigénye

Finanszírozó
forrás

Foglalkoztatási
programokban
résztvevők száma (fő)
Foglalkoztatási
programok
eredményeként
munkába álló száma
(fő)
Megkötött
paktumokban
résztvevők száma (fő)

igen

1. prioritás: Gazdaságfejlesztés
Projektcsomag
területi
specifikumai4

Jellemző
kedvezményezettek köre

Célcsoport
megjelölése

Projektcsomag
ütemezése

Kapcsolódó EU
tematikus célkitűzés
(uniós finanszírozás

Projektcsomaghoz
kapcsolódó
eredmény és

Együttműködésben
megvalósuló
projektcsomagok

A 2014. április 14-én kiküldött Excel táblázatokban megnevezett projektcsomagokat (sorszám, megnevezés) szükséges a táblázat soraiban megjeleníteni intézkedésenként szerinti bontásban, kiegészítve az
ágazati OP-khoz kapcsolódó tervezett projektcsomagokkal.
3

Az adott megyei prioritáson belül a megyék által megjelölt intézkedéshez kapcsolódó projektcsomagokat kell megnevezni. Ezt a megyék jelölik ki, és kapcsolják a TOP-hoz és egyéb OP-khoz. A projektcsomag egy
intézkedéshez tartozó, egymással összefüggő, egymáshoz kapcsolódva megvalósítható projektek csoportja.
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(Indikatív,
teljes összeg,
(Millió Ft))
1. Intézkedés megnevezése5: 1.1.

1.1

III. Jászság
gazdaságfejlesztésének
diverzifikációja Iparterület
infrastruktúrájának
fejlesztése

2. Intézkedés megnevezése:

2.1

3.1

III. Jászság
gazdaságfejlesztésének
diverzifikációja Ipari zónákat feltáró utak
építése

(uniós,
nemzetközi,
hazai)

esetén)

output
indikátorok
(jellemzően
prioritásonként)

(igen/nem)

Intézkedés: Üzleti környezet fejlesztése

Alattyán, Jászapáti,
Jászárokszállás,
Jászfényszaru,
Jászberény,
Jászkisér (2)

helyi
önkormányzat

kkv-k,
felsőoktatási
intézmények

2014-2017

2 523,0

uniós

(1) a kutatás, a
technológiai fejlesztés és
az innováció
megerősítése
(3) a kkv-k
versenyképességének
fokozása

Fejlesztés
eredményeként
létrejött új
munkahelyek
száma (db)
Fejlesztett terület
nagysága (ha)
Iparűzési adó
növekmény (ezer
Ft)

igen

2.2. Intézkedés: Alsóbbrendű közlekedési infrastruktúra hálózati elemek fejlesztése

Jászberény

3. Intézkedés megnevezése: 6.1. Intézkedés:
III. Jászság
Jászjákóhalma,
gazdaságfejlesztésének
Jászladány,
diverzifikációja Jászszentandrás,

Magyar Közút
Nonprofit Zrt.

helyi
önkormányzat

2014-2017

1 500,0

uniós

(8) a foglalkoztatás és a
munkavállalói mobilitás
ösztönzése

Támogatásból
felújított és
megépített utak
hossza (km)
Támogatásból
megépített utak
hossza (km)
Támogatásból
felújított
szakaszokon
elérési idő
csökkenése (perc,
%)

igen

(3) a kkv-k
versenyképességének
fokozása

Új, vagy
megerősített
funkcióval ellátott

igen

Települések fejlesztéseit és együttműködéseit célzó programok
helyi
önkormányzat

kkv-k, megye
lakossága

2014-2017

190,0

uniós

A megyei stratégia területi céljai/prioritásai alapján meg kell határozni az egyes megyén belüli térkategóriákban alkalmazható specifikus projekt tartalmi kritériumokat. Lehetőség van arra, hogy egy adott
projektcsomag kizárólag egy adott térkategóriához tartozzon (pl. vidékfejlesztéshez kapcsolódó üzleti infrastruktúra fejlesztési projektcsomag elsősorban vidéki térségekben támogatandó). Elvárás, hogy minél
több projektcsomag esetében meghatározásra kerüljenek területi célok szerinti tartalmi specifikumok (példa: hátrányos helyzetű vidéki térségben az iparterület fejlesztését célzó projektcsomag esetében
kizárólag betelepülő KKV-k esetében van lehetőség támogatásra).
4

5

Egy intézkedés több projektcsomagot tartalmazhat. A cellába az intézkedés számát és címét kell feltüntetni.
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Piacok kialakítása

Prioritás azonosítója, neve:

Sorszám

Intézkedés és
Projektcsomag
megnevezése6

Jásztelek

1.1

2.1

települések száma
(db)
Támogatás
eredményeként
megnövekedett
piaci területek
nagysága (nm²)

1. prioritás: Gazdaságfejlesztés
Projektcsomag
területi specifikumai7

1. Intézkedés megnevezés: 1.1.
IV. Szolnok TörökszentmiklósMartfű térsége
gazdasági súlyának
növelése –
Iparterület
infrastruktúrájának
fejlesztése

(9.) A társadalmi
befogadás előmozdítása
és a szegénység elleni
küzdelem

Jellemző
kedvezményezettek köre

Célcsoport
megjelölése

Projektcsomag
ütemezése

Projektcsomag
költségigénye
(Indikatív,
teljes összeg,
(Millió Ft))

Kapcsolódó EU
tematikus célkitűzés
(uniós finanszírozás
esetén)

Projektcsomaghoz
kapcsolódó
eredmény és
output indikátorok
(jellemzően
prioritásonként)

Együttműködésben
megvalósuló
projektcsomagok
(igen/nem)

(1) a kutatás, a
technológiai
fejlesztés és az
innováció
megerősítése
(3) a kkv-k
versenyképességének
fokozása

Fejlesztés
eredményeként
létrejött új
munkahelyek
száma (db)
Fejlesztett terület
nagysága (ha)
iparűzési adó
növekmény (ezer
Ft)

igen

Támogatásból
felújított és

igen

Finanszírozó
forrás
(uniós,
nemzetközi,
hazai)

Intézkedés: Üzleti környezet fejlesztése

Besenyszög, Martfű
(2), Besenyszög,
Szajol, Szolnok (3),
Törökszentmiklós (2)

2. Intézkedés megnevezése: 2.2. Intézkedés:
IV. Szolnok Martfű
Törökszentmiklós-

helyi
önkormányzat

kkv-k,
felsőoktatási
intézmény

2014-2017

8 220,0

uniós

Alsóbbrendű közlekedési infrastruktúra hálózati elemek fejlesztése
Magyar Közút
Nonprofit Zrt.

helyi
önkormányzat

2014-2017

271,0

uniós

(8) a foglalkoztatás és
a munkavállalói

A 2014. április 14-én kiküldött Excel táblázatokban megnevezett projektcsomagokat (sorszám, megnevezés) szükséges a táblázat soraiban megjeleníteni intézkedésenként szerinti bontásban, kiegészítve az
ágazati OP-khoz kapcsolódó tervezett projektcsomagokkal.
6

Az adott megyei prioritáson belül a megyék által megjelölt intézkedéshez kapcsolódó projektcsomagokat kell megnevezni. Ezt a megyék jelölik ki, és kapcsolják a TOP-hoz és egyéb OP-khoz. A projektcsomag egy
intézkedéshez tartozó, egymással összefüggő, egymáshoz kapcsolódva megvalósítható projektek csoportja.
A megyei stratégia területi céljai/prioritásai alapján meg kell határozni az egyes megyén belüli térkategóriákban alkalmazható specifikus projekt tartalmi kritériumokat. Lehetőség van arra, hogy egy adott
projektcsomag kizárólag egy adott térkategóriához tartozzon (pl. vidékfejlesztéshez kapcsolódó üzleti infrastruktúra fejlesztési projektcsomag elsősorban vidéki térségekben támogatandó). Elvárás, hogy minél
több projektcsomag esetében meghatározásra kerüljenek területi célok szerinti tartalmi specifikumok (példa: hátrányos helyzetű vidéki térségben az iparterület fejlesztését célzó projektcsomag esetében
kizárólag betelepülő KKV-k esetében van lehetőség támogatásra).
7
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Martfű térsége
gazdasági súlyának
növelése –
Ipari parkba vezető út
építése

mobilitás ösztönzése

3. Intézkedés megnevezése: 6.1.

IV. Szolnok TörökszentmiklósMartfű térsége
gazdasági súlyának
növelése –
Piacok kialakítása

3.1

Prioritás azonosítója, neve:

Sorszám

Intézkedés és
Projektcsomag
megnevezése8

megépített utak
hossza (km)
Épített utak hossza
(km)
Támogatásból
felújított
szakaszokon
elérési idő
csökkenése (perc,
%)

Intézkedés: Települések fejlesztéseit és együttműködéseit célzó programok

Martfű, Kőtelek,
Tiszajenő,
Zagyvarékas, Kengyel,
Törökszentmiklós

helyi
önkormányzat

kkv-k, megye
lakossága

2014-2017

372,0

uniós

(3) a kkv-k
versenyképességének
fokozása
(9.) A társadalmi
befogadás
előmozdítása és a
szegénység elleni
küzdelem

Új, vagy
megerősített
funkcióval ellátott
települések száma
(db)
Támogatás
eredményeként
megnövekedett
piaci területek
nagysága (nm²)

igen

1. prioritás: Gazdaságfejlesztés
Projektcsomag
területi
specifikumai9

Jellemző
kedvezményezettek köre

Célcsoport
megjelölése

Projektcsomag
ütemezése

Projektcsomag
költségigénye
(Indikatív,
teljes összeg,
(Millió Ft))

Finanszírozó
forrás
(uniós,
nemzetközi,
hazai)

Kapcsolódó EU
tematikus célkitűzés
(uniós finanszírozás
esetén)

Projektcsomaghoz
kapcsolódó
eredmény és
output indikátorok
(jellemzően
prioritásonként)

Együttműködésben
megvalósuló
projektcsomagok
(igen/nem)

A 2014. április 14-én kiküldött Excel táblázatokban megnevezett projektcsomagokat (sorszám, megnevezés) szükséges a táblázat soraiban megjeleníteni intézkedésenként szerinti bontásban, kiegészítve az
ágazati OP-khoz kapcsolódó tervezett projektcsomagokkal.
8

Az adott megyei prioritáson belül a megyék által megjelölt intézkedéshez kapcsolódó projektcsomagokat kell megnevezni. Ezt a megyék jelölik ki, és kapcsolják a TOP-hoz és egyéb OP-khoz. A projektcsomag egy
intézkedéshez tartozó, egymással összefüggő, egymáshoz kapcsolódva megvalósítható projektek csoportja.
A megyei stratégia területi céljai/prioritásai alapján meg kell határozni az egyes megyén belüli térkategóriákban alkalmazható specifikus projekt tartalmi kritériumokat. Lehetőség van arra, hogy egy adott
projektcsomag kizárólag egy adott térkategóriához tartozzon (pl. vidékfejlesztéshez kapcsolódó üzleti infrastruktúra fejlesztési projektcsomag elsősorban vidéki térségekben támogatandó). Elvárás, hogy minél
több projektcsomag esetében meghatározásra kerüljenek területi célok szerinti tartalmi specifikumok (példa: hátrányos helyzetű vidéki térségben az iparterület fejlesztését célzó projektcsomag esetében
kizárólag betelepülő KKV-k esetében van lehetőség támogatásra).
9
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1.1

1. Intézkedés megnevezése: 1.1. Intézkedés: Üzleti környezet fejlesztése
Karcagi járás:
V. Nagykunság – TiszaKarcag (2),
tavi térség gazdasági
Kenderes,
helyi
kkv-k,
felzárkóztatása –
Kisújszállás,
önkormányzat
felsőoktatási
Iparterület, telephely
Kunmadaras,
intézmény
infrastruktúrájának
Kunhegyes,
fejlesztése
Tiszafüred (3),
Tiszaroff
2. Intézkedés megnevezése: 2.2.

2.1

V. Nagykunság – Tiszatavi térség gazdasági
felzárkóztatása –
Ipari Park
megközelíthetőségének
javítása

6 700,0

uniós

Magyar Közút
Nonprofit Zrt.

helyi
önkormányzat

2014-2017

400,0

uniós

3.1

Helyi foglalkoztatás
bővítő fejlesztések

igen

(8) a foglalkoztatás és
a munkavállalói
mobilitás ösztönzése

Támogatásból
felújított és
megépített utak
hossza (km)
Támogatásból
épített utak hossza
(km)
Támogatásból
felújított
szakaszokon elérési
idő csökkenése
(perc, %)

igen

(8) a foglalkoztatás és
a munkavállalói
mobilitás ösztönzése
(9.) A társadalmi
befogadás
előmozdítása és a
szegénység elleni
küzdelem

Foglalkoztatási
programokban
résztvevők száma
(fő),

Intézkedés: Foglalkoztatási programok
helyi
önkormányzat,
kkv-k, roma
nemzetiségi
önkormányzat

V. Nagykunság – Tiszatavi térség gazdasági
felzárkóztatása –

Betelepülő
vállalkozások
száma (db)
Fejlesztett terület
nagysága (ha)
iparűzési adó
növekmény (ezer
Ft)

Intézkedés: Alsóbbrendű közlekedési infrastruktúra hálózati elemek fejlesztése

Tiszafüred

3. Intézkedés megnevezése: 5.1.

2014-2017

1) a kutatás, a
technológiai
fejlesztés és az
innováció
megerősítése
(3) a kkv-k
versenyképességének
fokozása

szociális
szövetkezetek
Tiszabura (2),
Tiszabő

városüzemeltetők
munkaügyi
központok
non profit
szervezetek
vízügyi
igazgatóságok

hátrányos
helyzetű
népesség

2014-2017

203,0

uniós

(10.) Az oktatásba, a
készségekbe és az
egész életen át tartó
tanulásba történő
beruházás

Támogatott
fejlesztések
eredményeként
létrehozott
munkahelyek
száma (db)

igen

felnőttképzési
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intézmények
4.Intézkedés megnevezése: 6.1.

V. Nagykunság – Tiszatavi térség gazdasági
felzárkóztatása

4.1

Intézkedés: Települések fejlesztéseit és együttműködéseit célzó programok

Tiszafüred,
Tiszaigar, Tiszaroff

helyi
önkormányzat

kkv-k, megye
lakossága

2014-2017

420,0

uniós

Projektcsomag
költségigénye
(Indikatív,
teljes összeg,
(Millió Ft))

Finanszírozó
forrás
(uniós,
nemzetközi,
hazai)

Új, vagy
megerősített
funkcióval ellátott
települések száma
(db)
Támogatás
eredményeként
megnövekedett
piaci területek
nagysága (nm²)

igen

Kapcsolódó EU
tematikus célkitűzés
(uniós finanszírozás
esetén)

Projektcsomaghoz
kapcsolódó
eredmény és
output indikátorok
(jellemzően
prioritásonként)

Együttműködésben
megvalósuló
projektcsomagok
(igen/nem)

1) a kutatás, a
technológiai
fejlesztés és az
innováció
megerősítése
(3) a kkv-k

Betelepülő
vállalkozások
száma (db)
Fejlesztett terület
nagysága (ha)
Iparűzési adó

igen

(3) a kkv-k
versenyképességének
fokozása

Piacterek kialakítása

Prioritás azonosítója, neve:

Sorszám

1.1

Intézkedés és
Projektcsomag
megnevezése10

1. prioritás: Gazdaságfejlesztés
Projektcsomag
területi
specifikumai11

1. Intézkedés megnevezése: 1.1. Intézkedés:
Kunszentmártoni
VI. Mezőtúr térsége –
járás:
Tiszazug
Cibakháza,
gazdaságélénkítő
Cserkeszőlő (2),
program –
Kunszentmárton,
Iparterület fejlesztés
Mezőtúr

Jellemző
kedvezményezettek köre

Célcsoport
megjelölése

Projektcsomag
ütemezése

Üzleti környezet fejlesztése
helyi
önkormányzat

kkv-k,
felsőoktatási
intézmény

2014-2017

3 150,0

uniós

A 2014. április 14-én kiküldött Excel táblázatokban megnevezett projektcsomagokat (sorszám, megnevezés) szükséges a táblázat soraiban megjeleníteni intézkedésenként szerinti bontásban, kiegészítve az
ágazati OP-khoz kapcsolódó tervezett projektcsomagokkal.
10

Az adott megyei prioritáson belül a megyék által megjelölt intézkedéshez kapcsolódó projektcsomagokat kell megnevezni. Ezt a megyék jelölik ki, és kapcsolják a TOP-hoz és egyéb OP-khoz. A projektcsomag egy
intézkedéshez tartozó, egymással összefüggő, egymáshoz kapcsolódva megvalósítható projektek csoportja.
A megyei stratégia területi céljai/prioritásai alapján meg kell határozni az egyes megyén belüli térkategóriákban alkalmazható specifikus projekt tartalmi kritériumokat. Lehetőség van arra, hogy egy adott
projektcsomag kizárólag egy adott térkategóriához tartozzon (pl. vidékfejlesztéshez kapcsolódó üzleti infrastruktúra fejlesztési projektcsomag elsősorban vidéki térségekben támogatandó). Elvárás, hogy minél
több projektcsomag esetében meghatározásra kerüljenek területi célok szerinti tartalmi specifikumok (példa: hátrányos helyzetű vidéki térségben az iparterület fejlesztését célzó projektcsomag esetében
kizárólag betelepülő KKV-k esetében van lehetőség támogatásra).
11

159

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM

versenyképességének
fokozása
2. Intézkedés megnevezése: 6.1.

2. 1

VI. Mezőtúr térsége –
Tiszazug
gazdaságélénkítő
program –
Piactér kialakítása

Prioritás azonosítója, neve:

Sorszám

Intézkedés és Projektcsomag
megnevezése12

1.1

Intézkedés: Települések fejlesztéseit és együttműködéseit célzó programok

Mesterszállás

helyi
önkormányzat

kkv-k, megye
lakossága

2014-2017

19,0

uniós

(3) a kkv-k
versenyképességének
fokozása

Új, vagy
megerősített
funkcióval ellátott
települések száma
(db)
Támogatás
eredményeként
megnövekedett
piaci területek
nagysága (nm²)

igen

1. prioritás: Gazdaságfejlesztés Szolnok MJV
Projektcsomag
területi
specifikumai13

1. Intézkedés megnevezése: 1.4.
Szolnok MJV ITB
programja –
6. Természeti értékeke
bemutatását szolgáló
turizmusfejlesztés; Tisza-

növekmény
(ezer Ft)

Jellemző
kedvezményezettek köre

Célcsoport
megjelölése

Projektcsomag
ütemezése

Projektcsomag
költségigénye
(Indikatív, teljes
összeg, (Millió Ft)

Finanszírozó
forrás
(uniós,
nemzetközi,
hazai)

Kapcsolódó EU
tematikus célkitűzés
(uniós finanszírozás
esetén)

Projektcsomaghoz
kapcsolódó eredmény
és output indikátorok
(jellemzően
prioritásonként)

Együttműködésben
megvalósuló
projektcsomagok
(igen/nem)

Intézkedés: A megye gazdaságát és vonzerejét erősítő turisztikai fejlesztések

Szolnok
(Tiszaliget, Szandai
rétek)

települési
önkormányzat

kkv-k,
nonprofit
szervezetek

2014-2017

800,0

uniós

(3) a kkv-k
versenyképességének
fokozása
(8) a foglalkoztatás és
a munkavállalói

Támogatott
turisztikai
attrakciók száma
(db)
Fejlesztésbe

igen

A 2014. április 14-én kiküldött Excel táblázatokban megnevezett projektcsomagokat (sorszám, megnevezés) szükséges a táblázat soraiban megjeleníteni intézkedésenként szerinti bontásban, kiegészítve az
ágazati OP-khoz kapcsolódó tervezett projektcsomagokkal.
12

Az adott megyei prioritáson belül a megyék által megjelölt intézkedéshez kapcsolódó projektcsomagokat kell megnevezni. Ezt a megyék jelölik ki, és kapcsolják a TOP-hoz és egyéb OP-khoz. A projektcsomag egy
intézkedéshez tartozó, egymással összefüggő, egymáshoz kapcsolódva megvalósítható projektek csoportja.
A megyei stratégia területi céljai/prioritásai alapján meg kell határozni az egyes megyén belüli térkategóriákban alkalmazható specifikus projekt tartalmi kritériumokat. Lehetőség van arra, hogy egy adott
projektcsomag kizárólag egy adott térkategóriához tartozzon (pl. vidékfejlesztéshez kapcsolódó üzleti infrastruktúra fejlesztési projektcsomag elsősorban vidéki térségekben támogatandó). Elvárás, hogy minél
több projektcsomag esetében meghatározásra kerüljenek területi célok szerinti tartalmi specifikumok (példa: hátrányos helyzetű vidéki térségben az iparterület fejlesztését célzó projektcsomag esetében
kizárólag betelepülő KKV-k esetében van lehetőség támogatásra).
13
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témapark kialakítása a
Tiszaligetben

1.2.

Szolnok MJV ITB
programja –
7. SzolnokVÁR projekt

Szolnok MJV ITB
programja –
1.3.

9. Millér Vízügyi
Múzeum fejlesztése

Szolnok MJV ITB
programja –
1.4.

18. Gólya parki víztorony
turisztikai célú
hasznosítása

Szolnok
(Belváros)

Szolnok
(Alcsi Városrész
Milléri tó és
környéke)

Szolnok
(Belváros Jubileum tér és
környéke)

települési
önkormányzat,
nonprofit
szervezetek

települési
önkormányzat,
nonprofit
szervezetek

települési
önkormányzat,
nonprofit
szervezetek

kkv-k,
nonprofit
szervezetek

kkv-k,
nonprofit
szervezetek

kkv-k,
nonprofit
szervezetek

2014-2017

2014-2017

2014-2017

1 000,0

600,0

600,0

uniós

uniós

uniós

mobilitás ösztönzése
(10) az oktatásba, a
készségekbe és az
egész életen át tartó
tanulásba történő
beruházás
(3) a kkv-k
versenyképességének
fokozása
(8) a foglalkoztatás és
a munkavállalói
mobilitás ösztönzése
(10) az oktatásba, a
készségekbe és az
egész életen át tartó
tanulásba történő
beruházás
(3) a kkv-k
versenyképességének
fokozása
(8) a foglalkoztatás és
a munkavállalói
mobilitás ösztönzése
(10) az oktatásba, a
készségekbe és az
egész életen át tartó
tanulásba történő
beruházás
(3) a kkv-k
versenyképességének
fokozása
(8) a foglalkoztatás és
a munkavállalói
mobilitás ösztönzése
(10) az oktatásba, a
készségekbe és az
egész életen át tartó
tanulásba történő
beruházás

bevont területek
nagysága (nm²)

Támogatott
turisztikai
attrakciók száma
(db)
Támogatott
rendezvények
száma (db)

igen

Támogatott
turisztikai
attrakciók száma
(db)
Támogatott
rendezvények
száma (db)

igen

Támogatott
turisztikai
attrakciók száma
(db)
Fejlesztésben
érintett terület
nagysága (nm²)

igen
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Prioritás azonosítója, neve:

Sorszám

Intézkedés és Projektcsomag
14
megnevezése

1. prioritás: Gazdaságfejlesztés

Projektcsomag
területi
specifikumai15

1. Intézkedés megnevezése: 1.4.

1.1.

1.2.

III. 3. Jászapáti Járás
Fejlesztési
Részprogramja –
Turizmusfejlesztés

III. 3. Jászberényi Járás
Fejlesztési
Részprogramja –
Turizmusfejlesztés

Jellemző
kedvezményezettek köre

Célcsoport
megjelölése

Projektcsomag
ütemezése

Projektcsomag
költségigénye
(Indikatív, teljes
összeg, (Millió
Ft))

Finanszírozó
forrás
(uniós,
nemzetközi,
hazai)

Kapcsolódó EU
tematikus célkitűzés
(uniós finanszírozás
esetén)

Projektcsomaghoz
kapcsolódó eredmény
és output indikátorok
(jellemzően
prioritásonként)

Együttműködésben
megvalósuló
projektcsomagok
(igen/nem)

Intézkedés: A megye gazdaságát és vonzerejét erősítő turisztikai fejlesztések

Alattyán, Jászapáti,
Jászdózsa,
Jászivány,
Jászkisér,
Jászladány

Jászberény

helyi
önkormányzat,
nonprofit
szervezetek

helyi
önkormányzat

kkv-k,
nonprofit
szervezetek

kkv-k,
nonprofit
szervezetek

2014-2017

2014-2017

391,5

120,0

uniós

uniós

(3) a kkv-k
versenyképességének
fokozása
(8) a foglalkoztatás és
a munkavállalói
mobilitás ösztönzése
(10) az oktatásba, a
készségekbe és az
egész életen át tartó
tanulásba történő
beruházás
(3) a kkv-k
versenyképességének
fokozása
(8) a foglalkoztatás és
a munkavállalói
mobilitás ösztönzése
(10) az oktatásba, a
készségekbe és az

Támogatott
turisztikai
attrakciók száma
(db)
Fejlesztésben
érintett terület
nagysága (nm²)

igen

Támogatott
turisztikai
attrakciók száma
(db)
Fejlesztésben
érintett terület
nagysága (nm²)

igen

A 2014. április 14-én kiküldött Excel táblázatokban megnevezett projektcsomagokat (sorszám, megnevezés) szükséges a táblázat soraiban megjeleníteni intézkedésenként szerinti bontásban, kiegészítve az
ágazati OP-khoz kapcsolódó tervezett projektcsomagokkal.
14

Az adott megyei prioritáson belül a megyék által megjelölt intézkedéshez kapcsolódó projektcsomagokat kell megnevezni. Ezt a megyék jelölik ki, és kapcsolják a TOP-hoz és egyéb OP-khoz. A projektcsomag egy
intézkedéshez tartozó, egymással összefüggő, egymáshoz kapcsolódva megvalósítható projektek csoportja.
A megyei stratégia területi céljai/prioritásai alapján meg kell határozni az egyes megyén belüli térkategóriákban alkalmazható specifikus projekt tartalmi kritériumokat. Lehetőség van arra, hogy egy adott
projektcsomag kizárólag egy adott térkategóriához tartozzon (pl. vidékfejlesztéshez kapcsolódó üzleti infrastruktúra fejlesztési projektcsomag elsősorban vidéki térségekben támogatandó). Elvárás, hogy minél
több projektcsomag esetében meghatározásra kerüljenek területi célok szerinti tartalmi specifikumok (példa: hátrányos helyzetű vidéki térségben az iparterület fejlesztését célzó projektcsomag esetében
kizárólag betelepülő KKV-k esetében van lehetőség támogatásra).
15
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1.3.

III. 3. Karcagi Járás
Fejlesztési
Részprogramja –
Turizmusfejlesztés

1.4.

III. 3. Kunszentmártoni
Járás Fejlesztési
Részprogramja –
Turizmusfejlesztés

1.5.

III. 3. Mezőtúri Járás
Fejlesztési
Részprogramja –
Turizmusfejlesztés

Kétpó, Mezőtúr (4)

1.6.

III. 3. Szolnoki Járás
Fejlesztési
Részprogramja –
Turizmusfejlesztés

Nagykörű,
Szászberek,
Tiszavárkony,
Vezseny

Berekfürdő

Cserkeszőlő (2)

helyi
önkormányzat
nonprofit
szervezetek

megye
lakossága

helyi
önkormányzat,
nonprofit
szervezetek

kkv-k,
nonprofit
szervezetek

helyi
önkormányzat,
nonprofit
szervezetek

kkv-k,
nonprofit
szervezetek

helyi
önkormányzat,
nonprofit
szervezetek

kkv-k,
nonprofit
szervezetek

2014-2017

2014-2017

2014-2017

2014-2017

15,0

35,0

345,0

655,0

uniós

uniós

uniós

uniós

egész életen át tartó
tanulásba történő
beruházás
(3) a kkv-k
versenyképességének
fokozása
(8) a foglalkoztatás és
a munkavállalói
mobilitás ösztönzése
(10) az oktatásba, a
készségekbe és az
egész életen át tartó
tanulásba történő
beruházás
(3) a kkv-k
versenyképességének
fokozása
(8) a foglalkoztatás és
a munkavállalói
mobilitás ösztönzése
(10) az oktatásba, a
készségekbe és az
egész életen át tartó
tanulásba történő
beruházás
(3) a kkv-k
versenyképességének
fokozása
(8) a foglalkoztatás és
a munkavállalói
mobilitás ösztönzése
(10) az oktatásba, a
készségekbe és az
egész életen át tartó
tanulásba történő
beruházás
(3) a kkv-k
versenyképességének
fokozása
(8) a foglalkoztatás és
a munkavállalói
mobilitás ösztönzése

Támogatott
turisztikai
attrakciók száma
(db)
Fejlesztésben
érintett terület
nagysága (nm²)

igen

Támogatott
turisztikai
attrakciók száma
(db)
Fejlesztésben
érintett terület
nagysága (nm²)

igen

Támogatott
turisztikai
attrakciók száma
(db)
Fejlesztésben
érintett terület
nagysága (nm²)

igen

Támogatott
turisztikai
attrakciók száma
(db)
Fejlesztésben
érintett terület

igen
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1.7.

III. 3. Tiszafüredi Járás
Fejlesztési
Részprogramja –
Turizmusfejlesztés

1.8.

III. 3. Törökszentmiklósi
Járás Fejlesztési
Részprogramja –
Turizmusfejlesztés

Tiszafüred,
Tiszaörs,
Tiszaderzs

Kengyel

helyi
önkormányzat

helyi
önkormányzat
nonprofit
szervezetek

kkv-k,
nonprofit
szervezetek

megye
lakossága

2014-2017

2014-2017

892,0

254,0

uniós

uniós

(10) az oktatásba, a
készségekbe és az
egész életen át tartó
tanulásba történő
beruházás
(3) a kkv-k
versenyképességének
fokozása
(8) a foglalkoztatás és
a munkavállalói
mobilitás ösztönzése
(10) az oktatásba, a
készségekbe és az
egész életen át tartó
tanulásba történő
beruházás
(3) a kkv-k
versenyképességének
fokozása
(8) a foglalkoztatás és
a munkavállalói
mobilitás ösztönzése
(10) az oktatásba, a
készségekbe és az
egész életen át tartó
tanulásba történő
beruházás

nagysága (nm²)

Támogatott
turisztikai
attrakciók száma
(db)
Fejlesztésben
érintett terület
nagysága (nm²)

igen

Támogatott
turisztikai
attrakciók száma
(db)
Fejlesztésben
érintett terület
nagysága (nm²)

igen
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2. számú táblázat: A projektcsomagok pénzügyi ütemterve

16

Intézkedés megnevezése
Megyei Stratégia prioritásrendszere alapján
1. Intézkedés:

1.1. Intézkedés: Üzleti környezet fejlesztése

Indikatív forrás
2014-2017 (Millió Ft)

Indikatív forrás
2018-2020 (Millió Ft)

30 481,0

0

2 173,3

0

5 707,5

0

2 171,0

0

3 876,7

0

1 001,0

0

45 410,5

0,0

2. Intézkedés:

1.2. Intézkedés: Vállalkozás- és befektetés ösztönzés
3. Intézkedés:

1.4. Intézkedés: A megye gazdaságát és vonzerejét erősítő turisztikai
fejlesztések
4. Intézkedés:

2.2. Intézkedés: Alsóbbrendű közlekedési infrastruktúra hálózati
elemek fejlesztése
5. Intézkedés:

5.1. Intézkedés: Foglalkoztatási programok
6. Intézkedés:

6.1. Intézkedés: Települések fejlesztéseit és együttműködéseit célzó
programok
Összesen:

16

Forrás megjelölése (teljes költségvetés, millió Ft) összhangban az 1. táblázat 7. oszlopában megadott értékkel. Kérjük az egyes cellákban az adott periódusban kötelezettségvállalással lefedett teljes költségvetési összeget
(igényelt támogatás+önerő) megadni (tehát a kötelezettségvállalás időpontja számít, nem a kifizetésé). Az utolsó sorban kérjük az adott periódus kumulált összegét megadni.

165

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM

II. 5.1.4. Végrehajtásért felelős szervezetek, közreműködők, végrehajtás
módja, feltételrendszere
A következő tervezési periódus végrehajtására vonatkozó irányok, elvek, eljárásrendek kidolgozása
még folyamatosan változik, így a végrehajtásért felelős szervezetek, közreműködők köre, pontos
felelőssége tekintetében is csupán formálódó állapotok bemutatása történhet meg jelen fejezet
keretei közt. A Partnerségi Megállapodás és a TOP 5.0 változatának vonatkozó tartalmú ismertetését
csupán jelen fejezet keretei közt tesszük meg a fejezetenkénti párhuzamosságok kiküszöbölése
végett.
A Partnerségi Megállapodás 2013. július 1-jei változata a megyei önkormányzatokkal összefüggésben
a következő funkciókat határozza meg:
Funkció
Programozási szerepkör
Elfogadás (támogatási döntés)
Kedvezményezetti státusz
Együttdöntés a projektek
kiválasztásában
Monitoring

Közreműködő szervezetek

Megyei önkormányzat
Területfejlesztési koncepció
Megyei integrált fejlesztési csomag
Irányító Hatóság a megyével való tárgyalásos
folyamat eredményeként
Igen, amennyiben a fejlesztések esetében
releváns.
Igen
Igen, minden a TOP-ban szereplő megyei
fejlesztés kapcsán,
(de az ágazati OP-k térségben megvalósuló
fejlesztéseit is nyomon követi)
Munkáját területileg decentralizált közreműködő
szervezet segíti
(jelenlegi RFÜ-k bázisán)

A TOP 5.0 változata (2014. május 9.) értelmében a TOP megvalósítási modellje az integrált
területfejlesztési megközelítésre épülő decentralizált tervezés és a végrehajtásban való
közreműködés. Ennek keretét az alábbi tervezési és végrehajtási elemek képezik:
- Megyei gazdaságfejlesztési integrált program – integrált területi beruházások formájában (megyei
önkormányzatok tervezik és végrehajtás is megyei közreműködéssel történik). Gazdaságfejlesztési
tartalom a megye teljes területére, beleértve a megyei jogú városok területét is.
- Fenntartható, integrált városfejlesztési program és településfejlesztési program város- és
településfejlesztési tartalommal:
- a megyei jogú városok esetében integrált területi beruházások formájában (megyei jogú
városok tervezik a megyei önkormányzatok koordinálásával, és a végrehajtás is MJV
közreműködéssel történik)
- a megye többi városa és települése esetében projektdossziés formában (megyei
önkormányzatok tervezik a települések bevonásával, járási szintű indikatív forráskerettel
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(amelytől a megye jól körülhatárolt esetekben eltérhet) és a projekt előkészítésben is
közreműködnek)
- Városokban kísérleti jelleggel közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák (HFS) tervezése és
végrehajtása (szakmai szempontok alapján kiválasztott városi helyi akciócsoportok tervezik és hajtják
végre) közösségi és kulturális, valamint helyi gazdaságfejlesztési tartalommal.
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II. 5.1.5. Eredményesség vizsgálata
1. prioritás: Gazdaságfejlesztés

1.1. Üzleti környezet fejlesztése

Intézkedés

Beavatkozás

1.1.1. Szolnok- TörökszentmiklósMartfű térsége gazdasági súlyának
növelése

Indikátor megnevezése

Bázisérték

Támogatott vállalkozások
száma

db

0

Fejlesztett terület nagysága

ha

0

db

0

db

0

ezer Ft

0

db

0

db

0

ha

0

db

0

db

0

kedvezményezetett

évente
egyszer

ezer Ft

0

kedvezményezetett

évente

Létrehozott/megtartott
munkahelyek száma
Támogatásból
létrehozott/megújított
szolgáltatások száma
Iparűzési adó növekmény
Betelepülő vállalkozások
száma
Támogatásban részesülő
vállalkozások száma
Fejlesztett terület nagysága

1.1.2. A Jászság gazdaságának
erősítése

Beszámolás
gyakorisága

Indikátor
mértékegysége

Létrehozott/megtartott
munkahelyek száma
Támogatásból
létrehozott/megújított
szolgáltatások száma
Iparűzési adó növekmény

Adatforrás
kedvezményezetett
kedvezményezetett
kedvezményezetett

kedvezményezetett
kedvezményezetett
kedvezményezetett
kedvezményezetett
kedvezményezetett
kedvezményezetett

évente
egyszer
évente
egyszer
évente
egyszer
évente
egyszer
évente
egyszer
évente
egyszer
évente
egyszer
évente
egyszer
évente
egyszer
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Betelepülő vállalkozások
száma
Támogatásban részesülő
vállalkozások száma

db

0

db

0

ha

0

db

0

db

0

ezer Ft

0

db

0

db

0

ha

0

db

0

db

0

Iparűzési adó növekmény

ezer Ft

0

Betelepülő vállalkozások
száma

db

0

Fejlesztett terület nagysága

1.1.3. Mezőtúr térség – Tiszazug
gazdaságélénkítő programja

Létrehozott/megtartott
munkahelyek száma
Támogatásból
létrehozott/megújított
szolgáltatások száma
Iparűzési adó növekmény
Betelepülő vállalkozások
száma
Támogatásban részesülő
vállalkozások száma
Fejlesztett terület nagysága

1.1.4. Nagykunság-Tisza-tavi térség
felzárkóztatása

Létrehozott/megtartott
munkahelyek száma
Támogatásból
létrehozott/megújított
szolgáltatások száma

kedvezményezetett
kedvezményezetett
kedvezményezetett
kedvezményezetett

kedvezményezetett
kedvezményezetett
kedvezményezetett
kedvezményezetett
kedvezményezetett
kedvezményezetett

kedvezményezetett
kedvezményezetett
kedvezményezetett

egyszer
évente
egyszer
évente
egyszer
évente
egyszer
évente
egyszer
évente
egyszer
évente
egyszer
évente
egyszer
évente
egyszer
évente
egyszer
évente
egyszer
évente
egyszer
évente
egyszer
évente
egyszer
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1.4. A megye gazdaságát és
vonzerejét erősítő turisztikai
fejlesztések

1.3. Képzési struktúra
hiányosságainak felszámolása

1.2. Vállalkozás- és
befektetés
ösztönzés
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1.2.1. Vállalkozás- és befektetés
ösztönzés

1.3.1. Gyakorlati képzőhelyek
fejlesztése

1.3.2. Hiányszakmákra irányuló
képzési struktúra kialakítása

1.4.1. Helyi értékekre alapozott és
foglalkoztatás bővítő
turizmusfejlesztés

1.4.2. Gyógy- és termálturizmus
bázisának erősítése

Támogatott tanácsadást
igénybe vevő vállalkozások
száma

db

0

Támogatott befektetés
ösztönzési programokban
résztvevő vállalkozások száma

db

0

db

0

fő

0

Támogatás révén kialakított
képzések száma

db

0

kedvezményezetett

évente
egyszer

Támogatott képzéseken részt
vevők száma

fő

0

kedvezményezetett

évente
egyszer

db

0

db

0

db

0

kedvezményezetett

évente
egyszer

m2

0

kedvezményezetett

évente
egyszer

m2

0

Támogatásból kialakított
gyakorlati képzőhelyek száma
Támogatott gyakorlati
képzőhelyeken tanulók száma

Támogatott rendezvények
száma
Támogatott turisztikai
attrakciók száma
Támogatásból
létrehozott/megújított
szolgáltatások száma
Támogatásból
létrehozott/felújított
vízfelületek nagysága
Támogatásból megvalósuló

kedvezményezetett

évente
egyszer

kedvezményezetett

évente
egyszer

kedvezményezetett

évente
egyszer
évente
egyszer

kedvezményezetett

kedvezményezetett

kedvezményezetett

évente
egyszer
évente
egyszer

évente
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fedett fürdőterületek nagysága

1.4.3. Környezeti értékekre alapozott
aktív turizmus fejlesztése (horgász-és
vadászturizmus, vizes élőhelyek
természet-közeli turizmusa
feltételeinek megteremtése: Tisza,
Tisza-tó, Körös –mente - Tiszazug)

Támogatott fürdők
látogatottságának növekedése
Támogatott turisztikai
attrakciók száma

fő

0

db

0

Támogatott attrakciók
látogatószámának növekedése

fő

0

Fejlesztésben érintett terület
nagysága

m²

kedvezményezetett

egyszer

kedvezményezetett

évente
egyszer
évente
egyszer

kedvezményezetett

kedvezményezetett

évente
egyszer

kedvezményezetett
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II. 5.1.6. Területi hatásvizsgálat – kivonat

A 218/2009. (X.6.) Kormányrendelet értelmében a megyei területfejlesztési koncepcióra és a
területfejlesztési programra területi (környezeti, társadalmi, gazdasági) hatásvizsgálat készül. A
területi hatásvizsgálat külön dokumentum, címe a „Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési
Program Területi hatásvizsgálata”. A Nemzetgazdasági Minisztérium Nemzetgazdasági Tervezési
Hivatal Útmutatója alapján jelen fejezetben csupán a prioritásokra vonatkozó megállapítások, illetve
a pozitív hatások erősítésére, a negatív hatások mérséklésére vonatkozó javaslatok szerepelnek.

1. Prioritás: Gazdaságfejlesztés
Társadalmi
tényezők
Népesség területi
elhelyezkedése (életmód,
társadalmi mobilitás)

Várható közvetlen vagy
közvetett
hatások
Munkahelyteremtés és
speciális képzések hatására
csökken a térségből
elvándorlók száma.
A tervezett beavatkozások
hatására növekszik a térségbe
látogató turisták száma.
A tervezett képzések, képzési
struktúra fejlesztése révén javul
a népesség társadalmi
mobilitása, növekszik
képzettségi szintje.

Foglalkoztatás

Javul a népesség munkaerőpiaci jelenléte a tervezett
képzések, nyújtott gazdasági,
turisztikai szolgáltatások
munkahelyteremtő hatására.

Szabadidő eltöltése, rekreáció
területi feltételei

Növekszik a népesség
rekreációs tevékenységét
kiszolgáló területek nagysága.
A megnövekvő rekreációs és
sportolásra alkalmas felületek,
szolgáltatások, az attrakciók
környezetének fejlesztése,
fesztiválok révén javul a
lakosság életminősége.

Életminőség, egészségi állapot,
szociális helyzet

Javaslatok a pozitív hatások
erősítésére, a negatív hatások
mérséklésére
A magasan képzett szakképzett
munkaerő elvándorlásának
lassítása, megyében tartása
szükséges kedvezmények,
ösztöndíjak, támogatások
nyújtásával.
A turisztikai beavatkozások
során azokat kell előnyben
részesíteni, melyek a
szezonalitást csökkentik.
Előnyben szükséges részesíteni
a gyakorlatorientált és a
hiányszakmákra irányuló
képzési struktúra kialakítását.
Minden tervezett
infrastrukturális beavatkozás
során törekedni kell a
munkahelyteremtésre, illetve
munkahelymegtartásra.
A munkaerő-piaci igényekhez
szorosan igazodó képzési
struktúra kialakítása szükséges.
Törekedni szükséges a
környezetet legkevésbé terhelő
megoldások megvalósítására.
Előnyben kell részesíteni a
térség hagyományaira épülő,
és/vagy a rekreációt biztosító
fesztiválokat, a sportoláshoz
kapcsolódó turisztikai
szolgáltatásokat.
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Társadalom biztonságérzete,
veszélyeztetettség

Gazdasági
tényezők
Térszerkezet,
településrendszer

Természeti erőforrások
kiaknázása (lehetőség, korlát)

Ipar, kereskedelem térbeli
szerkezete
Mezőgazdaság,
erdőgazdálkodás

Idegenforgalom

Vízgazdálkodás
Térség eltartó képessége,
versenyképessége
Műszaki infrastruktúra

Energiaellátás

Az új munkahelyek teremtése,
a megvalósuló képzések révén
megerősödik a megye
népességének munkaerő-piaci
helyzete, ezáltal az
egzisztenciális biztonságérzet
növekszik. A megfelelő
területhasználat és jogszabályi
előírások révén a térben
megfelelő helyen megvalósuló,
és az előírásokat betartó
ipartelepítések révén növelhető
a társadalom biztonságérzete.

A tervezett fejlesztések során a
nagyobb létszámú munkaerőfoglalkoztatás szükséges
különböző kiválasztási,
támogatási ösztönző rendszer
alkalmazásával.
Az esetleges ipari
katasztrófákra, havaria
helyzetekre való felkészülés,
cselekvési tervek kidolgozása
révén növekszik a népesség
biztonságérzete.

Várható közvetlen vagy
közvetett
hatások
Az új ipari területek, ipari
parkok kialakításával változik a
térszerkezet, kompakttá válik a
településszerkezet, növekszik a
beépített területek és a zöld
infrastruktúra nagysága.
Növekszik a gyógy- és
termálvizek vízkivétele,
megtörténik a természet közeli
élőhelyek bemutatása.
Térség-specifikus iparfejlesztés
valósul meg.
A megfelelő helyen
megvalósuló, és az előírásokat
betartó ipartelepítések révén
nem lesz veszélyeztetett a
mezőgazdasági termelés.
Fokozódik az idegenforgalom és
bevételei a turisztikai attrakcióés szolgáltatásfejlesztés révén.
Gyógy-és termálvizek
hasznosítása a turizmusban.
Javul a térség
versenyképessége.
Növekszik a műszaki
infrastruktúra kiterjedése,
hálózata.

Javaslatok a pozitív hatások
erősítésére, a negatív hatások
mérséklésére
Előnyben kell részesíteni a
barnamezős beruházásokat a
zöldmezősökkel szemben.

nem releváns

Vízkivétel mennyiségi
korlátozása, visszaforgatása.
Élőhelyek természet közeli
állapotban tartása.
Energia hatékony intézkedések
ösztönzése szükséges.
A megfelelő területhasználat és
jogszabályi előírások,
földvédelmi és erdővédelmi
intézkedések segíthetik a mezőés erdőgazdálkodást.
Turisztikai marketing
ösztönzése, turisztikai
desztináció- menedzsment.
Vízkivétel mennyiségi
korlátozása, visszaforgatása.
Hatékony befektetés-és
beruházás-ösztönzés.
Az igényekhez igazodó,
optimális kiépítettség,
területhasználat
minimalizálása.
nem releváns
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Környezeti
elemek
Talaj, termőföld

Várható közvetlen vagy
közvetett
hatások
A betelepülő ipari termelő és
feldolgozó vállalkozások
tevékenysége veszélyeztetheti
a talajok minőségét. A
zöldmezős beruházással
megvalósuló gazdasági
fejlesztések következtében
csökken a mással nem
pótolható termőföldek
mennyisége.

Földtani-és ásványvagyon
Levegő minősége

nem releváns
A betelepülő vállalkozások
tevékenysége és a prioritás
beavatkozási révén fokozódó
idegenforgalom közlekedési
eredetű terhelése hatására
romolhat a levegő minősége.

Felszíni és felszín alatti vizek
(mennyiség és minőség)

A gazdasági és turisztikai célú
beavatkozások káros anyag
kibocsátásának hatására
növekedhet a felszíni és felszín
alatti vizek szennyezettsége,
illetve növekedhet a vízkivétel
mennyisége.
A keletkező hulladék
mennyiségének növekedése
várható.

Hulladékgazdálkodás

Tájszerkezet, tájhasználat

A holtágak vízrendezése révén
növekszik a hasznosításuk
mértéke, változik a funkciójuk.

Élővilág (védett területek,
biodiverzitás)

Növekszik a vizes és természet közeli élőhelyek látogatottsága.

Javaslatok a pozitív hatások
erősítésére, a negatív hatások
mérséklésére
A beavatkozások során
törekedni kell a talaj- és
környezetszennyezést kizáró
technológiák alkalmazására,
illetve a terület felhasználási
kategóriáknak megfelelő
tevékenységek végzésére
irányuló szabályozás
figyelembevétele szükséges.
Előtérbe kell helyezni a
barnamezős beruházásokat a
termőföldek védelme
érdekében.
nem releváns
A beavatkozások során
előnyben kell részesíteni a
kevésbé levegő- és
környezetszennyező
technológiákat, elérhető
legjobb megoldásokat (BAT).
Az egyéni motorizált
közlekedés mértékének
csökkentése, a közösségi és
nem motorizált közlekedés
feltételeinek javítása szükséges
a turisztikai beavatkozások
kapcsán.
A természetes állapotokba való
beavatkozások során törekedni
kell a lehető legkisebb mértékű
szennyezésre, illetve a
vízkivétel után a tisztított víz
visszapótlására.
Szükséges a szelektív
hulladékgyűjtés megoldása, a
hulladékok újrahasznosítása,
ipari ökoszisztéma kialakítása.
A funkcióbővítéskor a
természetközeli állapotokhoz
legközelebb eső funkció
kialakítására kell törekedni.
Szükséges az élővilág
természetközeliségének
megőrzése, a turizmusból
fakadó zavaró tényezők
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Épített környezet, kulturális
örökség

A megyei műemlék épületek
felújítása révén javul az épített
környezet, a kulturális örökség
állapota.

minimalizálása.
A felújításra kijelölt épített
környezet elemei közt fontos a
múzeumok, templomok, helyi
és országos védettséget élvező
értékek preferálása.

II. 5.1.7. A teljesítés-igazolás követelményrendszerének kialakítása
Nem releváns.
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II. 5.2. Prioritás megnevezése: Közlekedésfejlesztés
II. 5.2.1. A prioritáshoz kapcsolódó elérendő célok részletes meghatározása
Prioritás kapcsolódása a releváns tematikus célkitűzésekhez
A prioritás az alábbi európai uniós tematikus célkitűzésekhez és beruházási prioritásokhoz
kapcsolódik:
(3.) Kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása;
3. (a) a vállalkozói szellem előmozdítása, különösen az új ötletek gazdasági hasznosításának
megkönnyítésével, valamint új cégek alapításának ösztönzésével, többek között üzleti
inkubátorházak segítségével
3. (c) a termék- és szolgáltatásfejlesztésre irányuló fejlett kapacitás megteremtésének és
kiterjesztésének elősegítése
3. (d) a növekedési és innovációs folyamatokban való részvételt szolgáló kkv-kapacitás
támogatása
(4.) Alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás;
4. (a) megújuló energiaforrások gyártásának és forgalmazásának támogatása
4. (b) a vállalkozásoknál az energiahatékonyság és a megújuló energia használatának
elősegítése
4. (f) a kutatás, fejlesztés és a karbon szegény technológiák bevezetésének az előmozdítása
(9.) A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem;
9. (a) beruházás a nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló fejlődést szolgáló
egészségügyi és szociális infrastruktúrába, az egészségügyi státuszbeli egyenlőtlenségek
csökkentése, valamint átállás az intézményi szolgáltatásokról a közösségi alapú
szolgáltatásokra
(10.) Az oktatásba és az egész életen át tartó tanulásba beruházás;
10. (a) oktatási és képzési infrastruktúrák kifejlesztésével
10. (c) az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való hozzáférés ösztönzése, a
munkavállalók készségeinek és kompetenciáinak naprakésszé tétele, továbbá az oktatási és
képzési rendszereknek a munkaerő-piaci igényekhez való jobb igazítása, beleértve a
szakoktatás és –képzés színvonalának a javítását, a munkahelyi tanulási és a
tanulószerződéses gyakorlati képzési rendszerek, mint pl. a duális oktatási rendszerek
kialakítását és továbbfejlesztését
A prioritás keretében megvalósuló közlekedési fejlesztések eredményeként javul a foglalkoztatási,
turisztikai és funkcionális központok elérhetősége, az utazási idő csökken, ezen kívül a mellékvonalak
főfolyosókra csatlakozása, a ráhordás biztosítása is megvalósul. A prioritás ezáltal hozzájárul a fenti
tematikus célkitűzések teljesüléséhez.

Prioritás kapcsolódása a releváns megyei stratégiai célkitűzésekhez
A prioritás középpontjában a megye makrotérségi elérhetőségének javítása, valamint a szűk
közlekedési keresztmetszetek felszámolása áll, melyek révén a várostérségek megyén kívüli és belüli
közlekedési kapcsolatai megerősödnek. A prioritás a nagytérségi kapcsolódást biztosító közlekedési
folyosók kiépítése révén hozzájárul az A1. „Erőteljes kapcsolódás a makrogazdasági fejlődési
tengelyre” átfogó célhoz, másrészt az alsóbbrendű közlekedési infrastruktúra szűk
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keresztmetszeteinek felszámolásával elősegíti az S4. „A társadalom és a gazdaság megújulását, a táj
konszolidációját hátráltató infrastrukturális hiányosságok felszámolása” specifikus cél
megvalósulását. Ezen kívül a különböző területi célok megvalósulását a közlekedés infrastrukturális
feltételeinek javításával, továbbá a közösségi közlekedés korszerűsítéseivel segíti elő a T1. „Szolnok
nagyváros térség pozíciójának megerősítése a Bécs- Budapest-Belgrád fejlődési tengely és a Tiszavölgy térrendszereiben”, T2. „Az ipari agglomeráció városiasságának erősítése és a gazdaság
diverzifikációja a Jászságban”, T3. „Városhálózati szerepek és város-vidék kapcsolat megújítása a
tiszántúli mezővárosi térségben”, T4. „Tiszazug és Körös mente pozíciójának és önfenntartó
képességének javítása”területekhez kapcsolódóan.

A prioritás rövid bemutatása
A prioritás keretein belül megjelenő nagytérségi közlekedési kapcsolatok fejlesztésére irányuló
intézkedések egyrészt a külső kapcsolatok erősítését támogatják a Budapesti makrotérség, valamint a
szomszédos megyék irányába. A prioritás a fővonalak felújításának folytatását, valamint a hozzájuk
kapcsolódó rekonstrukciókat is támogatja. Mindezek mellett az alsóbbrendű út- és vasúthálózat
fejlesztései a hozzájuk kapcsolódó különböző közösségi közlekedési módok összehangolásával együtt
jelenik meg, ezzel elősegítve a központi települések elérhetőségét. A prioritás elősegíti továbbá a
fenntartható közösségi közlekedés kialakulását, a hiányosságok felszámolása érdekében megjelenő
elővárosi közlekedési fejlesztések, valamint a hivatásforgalmú kerékpárutak kiépítése a központok
elérhetőségét és a térségek élhetőségét javítják, illetve hozzájárulnak a közlekedésbiztonság
növeléséhez.

II. 5.2.2. A prioritás szakmai tartalmának összefoglaló bemutatása
Intézkedések rövid szöveges bemutatása
2.1. Intézkedés: Nagytérségi közlekedési fejlesztések
Az intézkedésben a megye makrotérségi pozícióinak erősítésére irányuló fejlesztések jelennek meg. A
közlekedéshez kapcsolódó közúti és vasúti fejlesztések a fő tengelyek mentén a külső és belső
kapcsolatok javítására irányulnak. A környezeti, társadalmi és gazdasági szempontokat figyelembe
vevő fejlesztések középpontjában a kapacitásnövelés, a tehermentesítés és az elérhetőség növelése
áll. Az elérési idők csökkenése hozzájárul a térségek gazdasági pozíciójának megerősödéséhez. Az
intézkedés hatására növekszik a megye térszervező ereje, mely tovagyűrűző hatása a megye
gazdasági és társadalmi életében is jelentkezik, a megye gyorsabb megközelíthetősége, a belső és
külső irányú hálózatosodás hozzájárulnak a beruházási kedv növeléséhez is.
2.1.1. Beavatkozás: Nagytérségi közlekedésfejlesztések a megyében (M4, M8, 32, 34, M44)
A beavatkozás keretein belül elsősorban a fő közlekedési folyosók kerülnek megújításra,
középpontjában Heves (32, 34 sz. főút) és Békés (44, 46 sz. főút) megye, valamint Budapesttel
(M4, M8 autópálya) való kapcsolódás biztosítása áll. A nagy személy- és tranzitforgalmat
lebonyolító vasúti fővonalak (100, 120 sz. vasútvonal) esetében a Szolnok-Szajol szakaszon
megkezdett rekonstrukciós munkálatok befejezése után, a fejlesztések a további szakaszokon
folytatódnak, illetve a beavatkozás része a szolnoki pályaudvar megújítása is. A beavatkozás
támogatást nyújt a tiszai és zagyvai hidak korszerűsítésére és építésére, ezáltal elősegítve a
transzverzális vasúti összeköttetés javulását. A megyeszékhely logisztikai pozícióit jelentősen fogja
javítani a VO vasúti pálya megépítése.
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2.2. Intézkedés: Alsóbbrendű közlekedési infrastruktúra hálózati elemek fejlesztése
Az intézkedés beavatkozásai révén a megyén belüli elérhetőség javul, a csökkenő elérési idők mellett
a fő közlekedési tengelyekre való kapcsolódás is erősödik mind vasúti, mind közúti vonalas
infrastruktúrák esetében, a különböző közösségi közlekedési módok összehangolásának
következtében megvalósul a fenntartható közösségi közlekedés, mely hozzájárul a foglalkoztatás
bővüléséhez, illetve a fő fejlődési csomópontok elérhetővé válnak az elmaradottabb térségekből is,
így azok húzóereje kifejtheti pozitív hatásait. A támogatások elősegítik a foglalkoztatás bővülését,
valamint hozzájárulnak a társadalom és a gazdaság megújulásához, a turisztikai potenciál
növekedéséhez.
2.2.1. Beavatkozás: Alsórendű közúthálózati elemek fejlesztése
A beavatkozás kiemelkedően fontos eleme a mellékutak gyorsított felújítása. A fejlesztések
középpontjában a közlekedési szűk keresztmetszetek felszámolására irányuló infrastrukturális
fejlesztések állnak, melynek keretében lehetőség nyílik a foglalkoztatási és szolgáltatási
központok, gazdasági bázisok (ipartelepek, telephelyek), perifériális területek (falvak, tanyák, fő
közlekedési folyosók árnyékában található települések) közúti és vasúti elérhetőségének
javítására, így elősegítve a foglalkoztatás élénkülését. A beavatkozás a Tisza-tó menti alsóbbrendű
úthálózat fejlesztéseire kiemelkedően fókuszál. A települések hálózatba kapcsolása mellett a
térségi központok elérhetőségének javítására is lehetőség nyílik, mely hozzájárul a települések
társadalmi, gazdasági leszakadásának mérsékléséhez.
2.2.2. Beavatkozás: Vasúti mellékvonal-hálózati fejlesztések
A beavatkozás a vasúti mellékvonal-hálózat korszerűsítését támogatja a meglévő szakaszokon a
vasúti pálya al- és felépítményeinek fejlesztésével, a kiszolgáló létesítmények korszerűsítésével,
bővítésével, utasforgalmi és utastájékoztatási rendszerek fejlesztésével, a fogadó létesítmények
minőségi fejlesztésével. A vonalak megyehatáron átnyúló fejlesztése a megyén kívüli kapcsolatok
erősítését, a megyehatár menti várospárok erőteljesebb összefogását eredményezi.
2.3. Intézkedés: Fenntartható közlekedés feltételeinek megteremtése
A megyei közlekedés fenntarthatóságának növelése érdekében jelen intézkedés beavatkozásai a
meglévő közlekedési rendszerek korszerűsítésére, valamint közösségi szempontok szerinti
fejlesztéseire irányulnak. Az intézkedés kiterjed Szolnok funkcionális várostérségi pozíciójának
erősítésére, illetve olyan fenntartható közlekedési módok támogatására (hivatásforgalmú
kerékpárút-hálózat fejlesztései), amelyek élhetőbb környezetet biztosítanak, növelik a
közlekedésbiztonságot, valamint hozzájárulnak a lakosság egészségügyi állapotának megőrzéséhez és
a foglalkoztatás szélesítéséhez a javuló elérhetőségen keresztül. Az intézkedés keretében a megye
kiemelt turisztikai desztinációjának, a Tisza-tónak az elérhetőségét is javítani kívánják a tervezett
beavatkozások. A Tisza-tó térsége, különösen annak déli-délnyugati része a közlekedési kapcsolatok
árnyékában sajátos belső perifériális helyzetben van, amelynek fejlesztése, felsőbbrendű úthálózatba
integrálása hozzájárul a térség leszakadásának mérsékléséhez, a turizmus multiplikátor hatásának
erősítéséhez.
2.3.1. Beavatkozás: Közösségi közlekedés fejlesztései
A beavatkozás az elővárosi közösségi közlekedés elemeinek összehangolására, a szükséges
infrastrukturális elemek kiépítésére, fejlesztésére fókuszál. A fejlesztések magukba foglalják a
közlekedési pályákhoz kapcsolódó beruházásokat (pl. buszsávok, buszöblök, zsilipek kialakítása), a
kapcsolódó közlekedési irányítási, utas tájékoztatási és utasforgalmi elemek kiépítését is, amelyek
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gyorsabbá, hatékonyabbá teszik a közösségi közlekedést. A beavatkozás kiterjed a vasúti és közúti
(autóbusz) közlekedés racionalizálására, a közösségi közlekedés menetrendjeinek
összehangolására.
2.3.2. Beavatkozás: Hivatásforgalmú és turisztikai kerékpárforgalmi hálózat fejlesztései
A beavatkozás a hivatásforgalmú kerékpárút hálózat infrastrukturális fejlesztésére irányul a
megyében a Szolnoki funkcionális várostérségen kívüli területeken (új kerékpárutak kiépítésével,
meglévő szakaszok felújításával, hálózatba kapcsolásával). (A Szolnoki FVT területén az elővárosi
közlekedési rendszer komplex fejlesztése keretében, az egyes közlekedési módokkal
összehangoltan, külön beavatkozás keretében jelenik meg a kerékpárút fejlesztés.) A fejlesztések
elsősorban az ipari területek, telephelyek elérhetőségének javítását szolgálják a Jászságban és
Mezőtúr térségében, szem előtt tartva a logisztikai központok elérhetőségének javítását.
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II. 5.2.3. A prioritás részletes tartalmának bemutatása
1. számú táblázat: Finanszírozandó projektcsomagok összefoglaló táblája
Prioritás azonosítója, neve:

Sorszá
m

Intézkedés és
Projektcsomag
megnevezése17

2. prioritás: Közlekedésfejlesztés
Projektcsomag
területi
specifikumai18

1. Intézkedés megnevezése: 2.2.

Jellemző
kedvezményezettek
köre

Célcsoport
megjelölése

Projektcsoma
g ütemezése

Projektcsoma
g
költségigénye
(Indikatív,
teljes összeg,
(Millió Ft))

Finanszíroz
ó forrás
(uniós,
nemzetközi
, hazai)

Kapcsolódó
EU tematikus
célkitűzés
(uniós
finanszírozás
esetén)

Projektcsomaghoz
kapcsolódó
eredmény és output
indikátorok
(jellemzően
prioritásonként)

Együttműködés
ben
megvalósuló
projektcsomag
ok
(igen/nem)

Intézkedés: Alsóbbrendű közlekedési infrastruktúra hálózati elemek fejlesztése

3106.
Jászfényszaru;

1.

II. 1-19.
Munkaerőmozgást segítő
közútfejlesztése
k Jász-NagykunSzolnok
megyében

3231.
Pusztamonostor,
Jászágó,
Jászárokszállás;
3227 Jászapáti,
Jászkisér; 3226.
Jászalsószentgyörg
y, Jászladány; 4629.
Martfű, Kengyel;
3225. Szolnok,
Besenyszög; 31331.
és 32135.
Zagyvarékas; 3216.
Tiszaroff,

Magyar
Közút
Nonprofit
Zrt.

helyi
önkormányz
at, megye
népessége

2014-2017

12 030,0

uniós

(8) a
foglalkoztatá
s és a
munkavállaló
i mobilitás
ösztönzése

Támogatásból
felújított utak
hossza (km)
Támogatásból
felújított
szakaszokon elérési
idő csökkenése
(perc, %)

igen

A 2014. április 14-én kiküldött Excel táblázatokban megnevezett projektcsomagokat (sorszám, megnevezés) szükséges a táblázat soraiban megjeleníteni intézkedésenként
szerinti bontásban, kiegészítve az ágazati OP-khoz kapcsolódó tervezett projektcsomagokkal.
17

Az adott megyei prioritáson belül a megyék által megjelölt intézkedéshez kapcsolódó projektcsomagokat kell megnevezni. Ezt a megyék jelölik ki, és kapcsolják a TOP-hoz és egyéb
OP-khoz. A projektcsomag egy intézkedéshez tartozó, egymással összefüggő, egymáshoz kapcsolódva megvalósítható projektek csoportja.
A megyei stratégia területi céljai/prioritásai alapján meg kell határozni az egyes megyén belüli térkategóriákban alkalmazható specifikus projekt tartalmi kritériumokat.
Lehetőség van arra, hogy egy adott projektcsomag kizárólag egy adott térkategóriához tartozzon (pl. vidékfejlesztéshez kapcsolódó üzleti infrastruktúra fejlesztési projektcsomag
elsősorban vidéki térségekben támogatandó). Elvárás, hogy minél több projektcsomag esetében meghatározásra kerüljenek területi célok szerinti tartalmi specifikumok (példa:
hátrányos helyzetű vidéki térségben az iparterület fejlesztését célzó projektcsomag esetében kizárólag betelepülő KKV-k esetében van lehetőség támogatásra).
18
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Tiszabura,
Abádszalók; 3217.
Kunhegyes,
Tomajmonostora,
Tiszaszentimre,
Tiszaszőlős; 34103.
Karcag; 34105.
Berekfürdő; 4207.
Kisújszállás; 4202.
Mezőtúr, Túrkeve;
4203. Kuncsorba,
Túrkeve; 46161.
Mesterszállás;
45112. Szelevény;
46146. Nagyrév;
CserkeszőlőSzelevény

Prioritás azonosítója,
neve:

Sorszám

Intézkedés és
Projektcsomag
megnevezése19

2. prioritás: Közlekedésfejlesztés Szolnok MJV

Projektcsomag
területi
specifikumai20

Jellemző
kedvezményezettek köre

Célcsoport
megjelölése

Projektcsomag
ütemezése

Projektcsomag
költségigénye

Finanszírozó
forrás

(Indikatív,
teljes összeg,
(Millió Ft))

(uniós,
nemzetközi,
hazai)

Kapcsolódó EU
tematikus célkitűzés
(uniós finanszírozás
esetén)

Projektcsomaghoz
kapcsolódó eredmény
és output indikátorok
(jellemzően
prioritásonként)

Együttműködésben
megvalósuló
projektcsomagok
(igen/nem)

A 2014. április 14-én kiküldött Excel táblázatokban megnevezett projektcsomagokat (sorszám, megnevezés) szükséges a táblázat soraiban megjeleníteni intézkedésenként
szerinti bontásban, kiegészítve az ágazati OP-khoz kapcsolódó tervezett projektcsomagokkal.
19

Az adott megyei prioritáson belül a megyék által megjelölt intézkedéshez kapcsolódó projektcsomagokat kell megnevezni. Ezt a megyék jelölik ki, és kapcsolják a TOP-hoz és egyéb
OP-khoz. A projektcsomag egy intézkedéshez tartozó, egymással összefüggő, egymáshoz kapcsolódva megvalósítható projektek csoportja.
A megyei stratégia területi céljai/prioritásai alapján meg kell határozni az egyes megyén belüli térkategóriákban alkalmazható specifikus projekt tartalmi kritériumokat.
Lehetőség van arra, hogy egy adott projektcsomag kizárólag egy adott térkategóriához tartozzon (pl. vidékfejlesztéshez kapcsolódó üzleti infrastruktúra fejlesztési projektcsomag
elsősorban vidéki térségekben támogatandó). Elvárás, hogy minél több projektcsomag esetében meghatározásra kerüljenek területi célok szerinti tartalmi specifikumok (példa:
hátrányos helyzetű vidéki térségben az iparterület fejlesztését célzó projektcsomag esetében kizárólag betelepülő KKV-k esetében van lehetőség támogatásra).
20
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1. Intézkedés megnevezése: 2.2.

1.1.

Szolnok MJV
ITB programja
–
8.
Szandaszőlősi
körforgalom

Szolnok
(Kertváros,
Szandaszőlős,
Alcsi- sziget
Városrész)

2. Intézkedés megnevezése: 2.3.
2.1.

Intézkedés: Alsóbbrendű közlekedési infrastruktúra hálózati elemek fejlesztése

települési
önkormányzat,
Kkv-k,
közlekedési
vállalatok,
Magyar Közút
Nonprofit Kft.

(4) Az alacsony széndioxid kibocsátású
gazdaság felé
történő elmozdulás
megye
lakossága

2014-2017

800,0

uniós

(8) a foglalkoztatás
és a munkavállalói
mobilitás
ösztönzése

Szolnok
(Alcsi
városrész –
Mester úti
laktanya és
környéke)

Támogatásból
megépített utak
hossza (km),

igen

Balesetek számának
csökkentése (%)

Intézkedés: Fenntartható közlekedés feltételeinek megteremtése

Szolnok MJV
ITB programja
–
1. Kerékpáros
barát település
(Két kerékre
Szolnok II.)
Alcsi városrész
és Milléri
rekreációs
terület
integrálása a
kerékpárút
hálózatba

(5) Az
éghajlatváltozáshoz
való alkalmazkodás,
a kockázatkezelés
előmozdítása

települési
önkormányzat,
Kkv-k,
közlekedési
vállalatok,
Magyar Közút
Nonprofit Kft.

(4) Az alacsony széndioxid kibocsátású
gazdaság felé
történő elmozdulás

megye
lakossága

2014-2017

2 100,0

uniós

(5) Az
éghajlatváltozáshoz
való alkalmazkodás,
a kockázatkezelés
előmozdítása
(8) a foglalkoztatás
és a munkavállalói
mobilitás
ösztönzése

Megépített
kerékpárutak hossza
(km)
Fejlesztett városi,
helyi
tömegközlekedéssel
érintett lakosság
száma (fő)

igen
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Prioritás azonosítója, neve:

Sorszám

Intézkedés és
Projektcsomag
21
megnevezése

2. prioritás: Közlekedésfejlesztés

Projektcsomag területi
specifikumai22

1. Intézkedés megnevezése: 2.3.

1.1.

1.2.

III. 4. Jászapáti
Járás Fejlesztési
Részprogramja –
Települési
közlekedésfejlesztés

III. 4. Jászberényi
Járás
Fejlesztési

Jellemző
kedvezményezettek köre

Célcsoport
megjelölése

Projektcsomag
ütemezése

Projektcsomag
költségigénye

Finanszírozó
forrás

(Indikatív,
teljes összeg,
(Millió Ft))

(uniós,
nemzetközi,
hazai)

Kapcsolódó EU
tematikus
célkitűzés
(uniós
finanszírozás
esetén)

Projektcsomaghoz
kapcsolódó eredmény
és output indikátorok
(jellemzően
prioritásonként)

Együttműködésben
megvalósuló
projektcsomagok
(igen/nem)

Intézkedés: Fenntartható közlekedés feltételeinek megteremtése

Jánoshida,
Jászalsószentgyörgy,
Jászkisér (2),
Jászszentandrás

helyi
önkormányzat,
Kkv-k,
közlekedési
vállalatok,
Magyar Közút
Nonprofit Kft.

megye
lakossága

20142017

Jászárokszállás,
Jászberény,
Jászboldogháza,

helyi
önkormányzat,
Kkv-k,
közlekedési

megye
lakossága

20142017

612,0

795,0

uniós

uniós

(4) Az alacsony
szén-dioxid
kibocsátású
gazdaság felé
történő elmozdulás
(5) Az
éghajlatváltozáshoz
való
alkalmazkodás, a
kockázatkezelés
előmozdítása
(8) a foglalkoztatás
és a munkavállalói
mobilitás
ösztönzése
(4) Az alacsony
szén-dioxid
kibocsátású
gazdaság felé

Megépített
kerékpárutak
hossza (km)
Fejlesztett városi,
helyi
tömegközlekedéssel
érintett lakosság
száma (fő)

Megépített
kerékpárutak
hossza (km)

igen

igen

A 2014. április 14-én kiküldött Excel táblázatokban megnevezett projektcsomagokat (sorszám, megnevezés) szükséges a táblázat soraiban megjeleníteni intézkedésenként
szerinti bontásban, kiegészítve az ágazati OP-khoz kapcsolódó tervezett projektcsomagokkal.
21

Az adott megyei prioritáson belül a megyék által megjelölt intézkedéshez kapcsolódó projektcsomagokat kell megnevezni. Ezt a megyék jelölik ki, és kapcsolják a TOP-hoz és egyéb
OP-khoz. A projektcsomag egy intézkedéshez tartozó, egymással összefüggő, egymáshoz kapcsolódva megvalósítható projektek csoportja.
A megyei stratégia területi céljai/prioritásai alapján meg kell határozni az egyes megyén belüli térkategóriákban alkalmazható specifikus projekt tartalmi kritériumokat.
Lehetőség van arra, hogy egy adott projektcsomag kizárólag egy adott térkategóriához tartozzon (pl. vidékfejlesztéshez kapcsolódó üzleti infrastruktúra fejlesztési projektcsomag
elsősorban vidéki térségekben támogatandó). Elvárás, hogy minél több projektcsomag esetében meghatározásra kerüljenek területi célok szerinti tartalmi specifikumok (példa:
hátrányos helyzetű vidéki térségben az iparterület fejlesztését célzó projektcsomag esetében kizárólag betelepülő KKV-k esetében van lehetőség támogatásra).
22
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Részprogramja –
Települési
közlekedésfejlesztés

1.3.

1.4.

III. 4. Karcagi
Járás Fejlesztési
Részprogramja –
Települési
közlekedésfejlesztés

III. 4. Kunhegyesi
Járás Fejlesztési
Részprogramja –
Települési
közlekedésfejlesztés

Jászfényszaru,
Jászjákóhalma

vállalatok,
Magyar Közút
Nonprofit Kft.

Karcag (2),
Kisújszállás,
Kunmadaras

helyi
önkormányzat,
Kkv-k,
közlekedési
vállalatok,
Magyar Közút
Nonprofit Kft.

Kunhegyes (2),
Tomajmonostora

helyi
önkormányzat,
Kkv-k,
közlekedési
vállalatok,
Magyar Közút
Nonprofit Kft.

megye
lakossága

megye
lakossága

20142017

20142017

765,0

125,0

uniós

uniós

történő elmozdulás
(5) Az
éghajlatváltozáshoz
való
alkalmazkodás, a
kockázatkezelés
előmozdítása
(8) a foglalkoztatás
és a munkavállalói
mobilitás
ösztönzése
(4) Az alacsony
szén-dioxid
kibocsátású
gazdaság felé
történő elmozdulás
(5) Az
éghajlatváltozáshoz
való
alkalmazkodás, a
kockázatkezelés
előmozdítása
(8) a foglalkoztatás
és a munkavállalói
mobilitás
ösztönzése
(4) Az alacsony
szén-dioxid
kibocsátású
gazdaság felé
történő elmozdulás
(5) Az
éghajlatváltozáshoz
való
alkalmazkodás, a
kockázatkezelés
előmozdítása
(8) a foglalkoztatás
és a munkavállalói
mobilitás
ösztönzése

Fejlesztett városi,
helyi
tömegközlekedéssel
érintett lakosság
száma (fő)

Megépített
kerékpárutak
hossza (km)
Fejlesztett városi,
helyi
tömegközlekedéssel
érintett lakosság
száma (fő)

igen

Megépített
kerékpárutak
hossza (km)
Fejlesztett városi,
helyi
tömegközlekedéssel
érintett lakosság
száma (fő)

igen
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1.5.

III. 4.
Kunszentmártoni
Járás Fejlesztési
Részprogramja –
Települési
közlekedésfejlesztés

1.6.

1.7.

III. 4. Mezőtúri
Járás Fejlesztési
Részprogramja –
Települési
közlekedésfejlesztés

III. 4. Szolnoki
Járás Fejlesztési
Részprogramja –
Települési
közlekedésfejlesztés

Cibakháza,
Cserkeszőlő,
Szelevény,
Tiszaföldvár,
Tiszainoka, Tiszakürt

helyi
önkormányzat,
Kkv-k,
közlekedési
vállalatok,
Magyar Közút
Nonprofit Kft.

Mezőtúr

helyi
önkormányzat,
Kkv-k,
közlekedési
vállalatok,
Magyar Közút
Nonprofit Kft.

Besenyszög,
Kőtelek, Nagykörű,
Szászberek (2),
Tószeg, Zagyvarékas
(2)

helyi
önkormányzat,
Kkv-k,
közlekedési
vállalatok,
Magyar Közút
Nonprofit Kft.

megye
lakossága

megye
lakossága

20142017

20142017

379,0

25,0

uniós

uniós

(4) Az alacsony
szén-dioxid
kibocsátású
gazdaság felé
történő elmozdulás
(5) Az
éghajlatváltozáshoz
való
alkalmazkodás, a
kockázatkezelés
előmozdítása
(8) a foglalkoztatás
és a munkavállalói
mobilitás
ösztönzése
(4) Az alacsony
szén-dioxid
kibocsátású
gazdaság felé
történő elmozdulás
(5) Az
éghajlatváltozáshoz
való
alkalmazkodás, a
kockázatkezelés
előmozdítása
(8) a foglalkoztatás
és a munkavállalói
mobilitás
ösztönzése

megye
lakossága

20142017

(4) Az alacsony
szén-dioxid
kibocsátású
gazdaság felé
történő elmozdulás
290,0

uniós

(5) Az
éghajlatváltozáshoz
való
alkalmazkodás, a
kockázatkezelés

Megépített
kerékpárutak
hossza (km)
Fejlesztett városi,
helyi
tömegközlekedéssel
érintett lakosság
száma (fő)

igen

Megépített
kerékpárutak
hossza (km)
Fejlesztett városi,
helyi
tömegközlekedéssel
érintett lakosság
száma (fő)

igen

Megépített
kerékpárutak
hossza (km)
Fejlesztett városi,
helyi
tömegközlekedéssel
érintett lakosság
száma (fő)

igen
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előmozdítása
(8) a foglalkoztatás
és a munkavállalói
mobilitás
ösztönzése

1.8.

1.9.

III. 4. Tiszafüredi
Járás Fejlesztési
Részprogramja –
Települési
közlekedésfejlesztés

III. 4.
Törökszentmiklósi
Járás Fejlesztési
Részprogramja –
Települési
közlekedésfejlesztés

Nagyiván,
Tiszaszentimre

helyi
önkormányzat,
Kkv-k,
közlekedési
vállalatok,
Magyar Közút
Nonprofit Kft.

Törökszentmiklós

helyi
önkormányzat,
Kkv-k,
közlekedési
vállalatok,
Magyar Közút
Nonprofit Kft.

megye
lakossága

megye
lakossága

20142017

20142017

49,0

510,0

uniós

uniós

(4) Az alacsony
szén-dioxid
kibocsátású
gazdaság felé
történő elmozdulás
(5) Az
éghajlatváltozáshoz
való
alkalmazkodás, a
kockázatkezelés
előmozdítása
(8) a foglalkoztatás
és a munkavállalói
mobilitás
ösztönzése
(4) Az alacsony
szén-dioxid
kibocsátású
gazdaság felé
történő elmozdulás
(5) Az
éghajlatváltozáshoz
való
alkalmazkodás, a
kockázatkezelés
előmozdítása
(8) a foglalkoztatás
és a munkavállalói
mobilitás
ösztönzése

Megépített
kerékpárutak
hossza (km)
Fejlesztett városi,
helyi
tömegközlekedéssel
érintett lakosság
száma (fő)

igen

Megépített
kerékpárutak
hossza (km)
Fejlesztett városi,
helyi
tömegközlekedéssel
érintett lakosság
száma (fő)

igen
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2. számú táblázat: A projektcsomagok pénzügyi ütemterve

23

Intézkedés megnevezése

Indikatív forrás

Indikatív forrás

Megyei Stratégia prioritásrendszere alapján

2014-2017 (Millió Ft)

2018-2020 (Millió Ft)

12 830,0

0,0

5 650,0

0,0

18 480,0

0,0

1. Intézkedés:

2.2. Intézkedés: Alsóbbrendű közlekedési infrastruktúra
hálózati elemek fejlesztése
2. Intézkedés:

2.3. Intézkedés: Fenntartható közlekedés feltételeinek
megteremtése
Összesen:

23

Forrás megjelölése (teljes költségvetés, millió Ft). Kérjük az egyes cellákban az adott periódusban kötelezettségvállalással lefedett teljes költségvetési összeget (igényelt támogatás+önerő)
megadni (tehát a kötelezettségvállalás időpontja számít, nem a kifizetésé). Az utolsó sorban kérjük az adott periódus kumulált összegét megadni.
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II. 5.2.4. Végrehajtásért felelős szervezetek, közreműködők, a végrehajtás
módja, feltételrendszere
A következő tervezési periódus végrehajtására vonatkozó irányok, elvek, eljárásrendekre vonatkozó
információk a II.5.1.4 fejezetben szerepelnek.
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II. 5.2.5. Eredményesség vizsgálata
2. prioritás: Közlekedésfejlesztés

2.2. Alsóbbrendű közlekedési
infrastruktúra hálózati elemek
fejlesztése

2.1. Nagytérségi
közlekedési fejlesztések

Intézkedés

Beavatkozás

Indikátor megnevezése

Támogatásból felújított utak
hossza
Támogatásból megépített
utak hossza
2.1.1. Nagytérségi
közlekedésfejlesztések a megyében
Támogatásból felújított
(M4, M8, 32, 34, M44)
vasúti pálya hossza
Támogatásból felújított
szakaszokon elérési idő
csökkenése
Támogatásból felújított utak
hossza
Támogatásból megépített
utak hossza
2.2.1. Alsórendű közúthálózati elemek
Támogatásból felújított
fejlesztése
szakaszokon elérési idő
csökkenése
Balesetek számának
csökkenése
2.2.2. Vasúti mellékvonal-hálózati
fejlesztések

Támogatásból felújított
vasúti pálya hossza

Beszámolás
gyakorisága

Indikátor
mértékegysége

Bázisérték

Adatforrás

km

0

kedvezményezett

km

0

kedvezményezett

km

0

kedvezményezett

perc/%

0

kedvezményezett

km

0

kedvezményezett

km

0

kedvezményezett

perc/%

0

kedvezményezett

évente
egyszer

%

0

kedvezményezett

évente
egyszer

km

0

kedvezményezett

évente
egyszer

évente
egyszer
évente
egyszer
évente
egyszer
évente
egyszer
évente
egyszer
évente
egyszer
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Támogatásból felújított
szakaszokon elérési idő
csökkenése

perc/%

0

kedvezményezett

évente
egyszer

2.3.1. Közösségi közlekedés
fejlesztései

Fejlesztett városi, helyi
tömegközlekedéssel érintett
lakosság száma

fő

0

kedvezményezett

évente
egyszer

2.3.2. Hivatásforgalmú és turisztikai
kerékpárforgalmi hálózat fejlesztései

Támogatott kerékpárutak
hossza

km

0

kedvezményezett

évente
egyszer
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II. 5.2.6. Területi hatásvizsgálat - kivonat
2. Prioritás: Közlekedésfejlesztés
Társadalmi
tényezők
Népesség területi
elhelyezkedése (életmód,
társadalmi mobilitás)

Foglalkoztatás

Szabadidő eltöltése, rekreáció
területi feltételei
Életminőség, egészségi állapot,
szociális helyzet

Társadalom biztonságérzete,
veszélyeztetettség

Gazdasági
tényezők
Térszerkezet,
településrendszer

Várható közvetlen vagy
közvetett
hatások
A kiterjedő és fejlődő minőségű
infrastruktúra révén növekszik
a társadalom térbeli mobilitása,
az egyes területek könnyebben,
gyorsabban elérhetővé válnak.
A növekvő infrastrukturális
beruházások révén növekszik a
foglalkoztatás mértéke.
nem releváns
A növekvő közlekedési eredetű
levegőszennyezettség miatt
romlik a népesség egészségi
állapota, növekszik a légúti
megbetegedések száma. A
közlekedési infrastruktúra
fejlődésével javul a
közszolgáltatások elérhetősége.
Az újonnan épülő és a (kátyú-és
nyomvályú-mentesített),
felújított közlekedési
infrastruktúra révén javul a
népesség közlekedési baleseti
veszélyeztetettsége,
közlekedés-biztonsága, csökken
a népesség közlekedési baleseti
veszélyeztetettsége.

Várható közvetlen vagy
közvetett
hatások
A bővülő, fejlődő
infrastrukturális hálózat révén a
településen belüli, települések
közti összeköttetés javul, illetve
a megye a Budapest

Javaslatok a pozitív hatások
erősítésére, a negatív hatások
mérséklésére
Az infrastrukturális
beruházások valós
igényfelmérésen alapuljanak, a
forgalom által igényelt
optimális kapacitásokra
épüljenek.
A helyi vállalkozások, helyi
munkaerő bevonása, előnyben
részesítése szükséges.
nem releváns
Környezetbarát, kötöttpályás és
a közösségi közlekedés
preferálása az egyéni
közlekedéssel szemben.
Alacsony kibocsátású járművek
használatának adminisztratív
könnyítése.
Kerékpárforgalmi hálózatok
építésének preferálása.
A legrosszabb állapotú
úthálózati elemek felújításának
preferálása, megfelelő
forgalomszervezés,
intermodalitás, utastájékoztatás feltételeinek
megteremtése. A közlekedési
infrastruktúra elemit kísérő
zöldfelületek, kísérő zöld
infrastruktúra-elemek
számának és kiterjedésének
növelése szükséges.

Javaslatok a pozitív hatások
erősítésére, a negatív hatások
mérséklésére
A megyén belüli és a megyén
kívüli nagytérségi összeköttetés
feltételeinek megteremtése is
szükséges az egymással
együttműködő, differenciálódó
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Természeti erőforrások
kiaknázása (lehetőség, korlát)
Ipar, kereskedelem térbeli
szerkezete

Mezőgazdaság,
erdőgazdálkodás

Idegenforgalom

Vízgazdálkodás
Térség eltartó képessége,
versenyképessége

Műszaki infrastruktúra

Energiaellátás

Környezeti
elemek
Talaj, termőföld

metropolisz térség
haszonélvezőjévé válik.
nem releváns

településrendszer
kialakulásához, erősödéséhez.
nem releváns

Az ipari parkok, ipari területek,
települések megközelíthetőSégének javulása, elérési idők
csökkenése révén az ipar és
kereskedelem versenyképessége növekszik.

Befektetésösztönzés, az ipar,
kereskedelem számára vonzó
üzleti környezet kialakítása,
nemcsak telekhatárig vezető,
hanem telekhatáron belüli
közlekedési infrastruktúra
kialakítása is szükséges.
A növekvő kiterjedésű
A mezőgazdasági művelésre
infrastrukturális hálózat révén
alkalmas földterületek,
csökkenhet a mezőgazdasági
erdőterületek elkerülése,
művelésbe vonható területek,
minimális felhasználása
erdőterületek nagysága.
szükséges a nyomvonalak
kijelölésekor.
A javuló összeköttetés, elérési
Szükséges a turisztikai szezon
idők csökkenése révén fellendül meghosszabbítása, a turisták
az idegenforgalom és
által a megyében töltött idő,
növekednek az idegenforgalmi
illetve költések növelése
bevételek.
feltételeinek megteremtése.
nem releváns
nem releváns
A versenyképesség javulása, a
A közlekedési infrastrukturális
foglalkoztatottság növekedése, beavatkozások kivitelezése
a térség eltartó képességének
során előnyben kell részesíteni
javulása, a makrotérségi pozíció a helyi, térségi vállalkozásokat,
erősödése, beruházási kedv
munkavállalókat.
növekedése várható az
Befektetésösztönzés, vonzó
infrastrukturális beavatkozások üzleti környezet kialakítása
tervezésében, kivitelezésében
szükséges.
való részvétel, illetve a
megközelíthetőség javulásával,
elérési idő csökkenésével.
A fejlettsége, kiterjedtsége
Szükséges a legrosszabb
növekszik, életkora csökken, a
állapotú, leggyengébb
kapcsolódó
minőségű infrastrukturális
közlekedésbiztonsági elemek
elemek fejlesztése, a legjobb
száma növekszik.
elérhető technológiák
alkalmazása.
nem releváns
nem releváns

Várható közvetlen vagy
közvetett
hatások
Közlekedési infrastruktúra
kiterjedtségének növekedésével csökken a termelésbe

Javaslatok a pozitív hatások
erősítésére, a negatív hatások
mérséklésére
A jogi, adminisztratív
szabályozás a termőterületek
védelme, nem mezőgazdasági
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vont területek nagysága.
Földtani-és ásványvagyon
Levegő minősége

Felszíni és felszín alatti vizek
(mennyiség és minőség)
Hulladékgazdálkodás
Tájszerkezet, tájhasználat

Élővilág (védett területek,
biodiverzitás)

Épített környezet, kulturális
örökség

nem releváns
A közlekedési infrastruktúra
növekedésével, a növekvő
közlekedésből származó
szennyezőanyag- kibocsátással
romlik a levegő minősége. A
prioritás fenntartható
közlekedési módozatainak
hatásával kiegyenlítődnek a
negatív és pozitív hatások.
nem releváns
nem releváns
A közlekedési infrastruktúra
kiterjedtségének
növekedésével növekszik a
beépített területek nagysága,
változik a területhasználat,
ugyanakkor az utakat kísérő
zöldfelületek, zöld
infrastruktúra-elemek szerepe
is jelentős lehet.
Felszabdalódnak,
elválasztódnak egymástól a
fajok és életterük, csökken a
növény és állatfajok élettere a
növekvő közlekedési
infrastruktúra hatására.

Kulturális értékek,
örökséghelyszínek, régészeti
leletek felszínre kerülése.

célú felhasználás
minimalizálására.
nem releváns
A közösségi és kötöttpályás,
illetve egyéni, nem motorizált
közlekedés infrastruktúrájának
előnyben részesítése, a
fenntartható közlekedés
kialakítása.

nem releváns
nem releváns
A jogi, adminisztratív
szabályozás a területfelhasználás kereteiről,
rendjéről. A közlekedési
infrastruktúra elemeit kísérő
zöldfelületek, kísérő zöld
infrastruktúra-elemek
számának és kiterjedésének
növelése szükséges.
Az állatok számára átjárhatóvá
szükséges tenni a vonalas/
közlekedési infrastruktúra
elemeit (pl. kétéltű-, hüllő,
vadátjárók), illetve szükséges
növelni a közlekedési
infrastruktúrát kísérő
zöldfelületek számát és
kiterjedését.
A közlekedési infrastruktúra
építését megelőzően régészeti
feltárások, majd a feltárt
értékek védelme szükséges.

II. 5.2.7. A teljesítés-igazolás követelményrendszerének kialakítása
Nem releváns.
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II. 5.3. Prioritás megnevezése: Agrárium fejlesztése
II. 5.3.1. A prioritáshoz kapcsolódó elérendő célok részletes meghatározása
Prioritás kapcsolódása a releváns tematikus célkitűzésekhez
A prioritás az alábbi európai uniós tematikus célkitűzésekhez és beruházási prioritásokhoz
kapcsolódik:
(3.) A kis- és középvállalkozások versenyképességének fokozása;
3. (a) a vállalkozói szellem előmozdítása, különösen az új ötletek gazdasági hasznosításának
megkönnyítésével, valamint új cégek alapításának ösztönzésével, többek között üzleti
inkubátorházak segítségével
3. (c) a termék- és szolgáltatásfejlesztésre irányuló fejlett kapacitás megteremtésének és
kiterjesztésének elősegítése
(4.) Az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden
ágazatban;
4. (b) a vállalkozásoknál az energiahatékonyság és a megújuló energia használatának
elősegítése
4. (f) a kutatás, fejlesztés és a karbon szegény technológiák bevezetésének az előmozdítása
(5.) Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, kockázat megelőzés és-kezelés előmozdítása;
5. (a) az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra irányuló beruházás támogatása
(6.) A környezetvédelem és erőforrás felhasználás hatékonyság;
6. (c) a kulturális és természeti örökség védelme, elősegítése és fejlesztése
6. (d) a biológiai sokféleség védelme és helyreállítása, talajvédelem és –helyreállítás és az
ökoszisztéma-szolgáltatások elősegítése, ideértve a NATURA 2000-t és a zöld
infrastruktúrákat is
(8.) A foglalkoztatás bővítése és a munkavállalói mobilitás ösztönzése;
8. (b) a foglalkoztatás barát növekedés elősegítése a saját belső potenciál kifejlesztése révén,
az adott területeket érintő területi stratégia részeként, beleértve a hanyatló ipari régiók
átalakítását, valamint a konkrét természeti és kulturális erőforrások fejlesztését, illetve az
ezekhez való hozzáférhetőség javítását
8. (c) helyi fejlesztési kezdeményezések és szomszédos szolgáltatásokat nyújtó struktúrák
támogatása új munkahelyek teremtése érdekében, amennyiben ezek a tevékenységek az
ESZA alkalmazási körén kívül esnek
A mezőgazdasági termelést végző vállalkozások infrastrukturális hátterének folyamatos fejlesztése és
az erre épülő agrár-, élelmiszer feldolgozóipari vertikum erősítése, piaci lehetőségeinek bővítése
illeszkedik a (3.) A kis és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EMVA keretében) a halászati és
akvakultúra - ágazat (az ETHA keretében) versenyképességének javítása tematikus célhoz. A
fejlesztések hatására fokozódó versenyképesség és piaci bővülés a foglalkoztatás növekedését
eredményezi, így kapcsolódik a (8.) A foglalkoztatás bővítése és a munkavállalói mobilitás ösztönzése
célban megfogalmazottakhoz, melyhez a technológiai fejlesztések, K+F tevékenység és az innovatív
módszerek lakossághoz való eljuttatása szintén hozzájárulnak. A területhasználat optimalizálása,
művelési ág váltás, megújuló és alternatív energiaforrások használata a (4.) Az alacsony szén-dioxid
kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden ágazatban, az (5.) Az
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, kockázat- megelőzés- és kezelés előmozdítása és a (6.) A
környezetvédelem és erőforrás felhasználás hatékonyság tematikus célokra reagál.
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Prioritás kapcsolódása a releváns megyei stratégiai célkitűzésekhez
A prioritás keretében a megye agráriumának fejlesztése kerül előtérbe, mely révén az A2. „Változatos
kultúrtájak dinamikus egyensúlya” átfogó célhoz azáltal járul hozzá a prioritás, hogy a
birtokrendezést, a diverzifikált, táji adottságokhoz igazodó tájhasználat kialakítását ösztönzi. Az
agrárium ágazatainak vertikummá fejlesztésével, továbbá a magasabb hozzáadott értéket termelő
feldolgozóipar alapjainak megteremtésével, valamint a kutatás-fejlesztéssel foglalkozó intézmények
eredményeinek átvételével a termelés-optimalizálást segítő információáramlás csatornáinak
kiépülése mellett a prioritás hozzájárul az S2. „Az agrárvertikum versenyképességének, tájfenntartóés foglalkoztatási potenciáljának növelése” specifikus cél megvalósulásához. A megye adottságaihoz
igazodó művelési ágak és az erdőgazdálkodás kialakítása hozzájárul a diverzitás növekedéséhez és a
környezet megújulásához, illeszkedve az S4. „A társadalom és a gazdaság megújulását, a táj
konszolidációját hátráltató infrastrukturális hiányosságok felszámolása” specifikus célhoz. A
prioritásban kialakított intézkedés a megyei agrárium versenyképességének növelését segíti elő.
A prioritás rövid bemutatása
A prioritás megteremti a magas minőségű, korszerű és a táji adottságokhoz nagymértékben igazodó
mezőgazdasági termelés és állattenyésztés feltételeit, és kiemelten fókuszál a termékek magasabb
szintű feldolgozására, az ehhez szükséges infrastrukturális feltételek kialakítására, a teljes
terméklánc, termelési vertikum kialakítására. A prioritás beavatkozásai fókuszálnak az agrárium
ágazatainak korszerűsítésére, a termelés racionalizálására és a minőségi termékek előállításához
szükséges infrastruktúra megteremtésére. A feldolgozóipari fejlesztések kiterjednek az
állattenyésztéshez, halgazdálkodáshoz, növénytermesztéshez, kertészethez kapcsolódó termelés
fejlesztésére. A megyében található tanyás térségek mezőgazdasági funkcióinak megerősítése, illetve
új funkciókkal való megtöltése is megjelenik a prioritásban, illetve a megye mozaikosságát növelik a
kertészetek, melyek fejlesztése a geotermikus energiához kapcsolódóan fenntarthatóan valósul meg.

II. 5.3.2. A prioritás szakmai tartalmának összefoglaló bemutatása
Intézkedések rövid szöveges bemutatása
3.1. Intézkedés: Agrárium versenyképességének javítását szolgáló intézkedés
Az intézkedés beavatkozási területei egy-egy, a megye meglévő adottságaira építkező agráriumi
ágazat komplex fejlesztését tartalmazzák, illetve elősegítik az ágazatban a kutatás-fejlesztés
eredményeinek felhasználását, továbbá hozzájárulnak az optimális területhasználat kialakításához és
a tanyás térségek megújításához. Ezek révén javulnak a megye ellátórendszerei, a kapcsolódó
ágazatok piaci pozíciója, illetve a korszerűsített folyamatoknak köszönhetően növekszik a
fenntarthatóság és lehetőség nyílik a tanyás térségek kiegészítő energiaellátására megújuló és
alternatív energiahordozók felhasználásával, valamint a területhasználat optimalizálásának hatására
a környezet élhetőbbé válik.
3.1.1. Beavatkozás: Agrár- és élelmiszer-feldolgozóipari vállalkozások fejlesztése
A beavatkozás támogatást nyújt a feldolgozóipari vállalkozások termelési folyamatainak
korszerűsítése, eszközállományuk javítására, gépbeszerzésekre, járműparki fejlesztésekre, illetve
telephelyeinek kialakítására, az infrastrukturális bázis bővítésére. Fontos elemét képezik a
technológiai fejlesztések, melyek elősegítik az új termékek bevezetését, ugyanakkor a magas
hozzáadott értéket jelentő egészséges termékek előállítását is. A beavatkozás ösztönzi a
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élelmiszeripari üzemek (pl. törökszentmiklósi malom) újraindítását, továbbá az új üzemek
alakítását is (pl. Karcagon a bioipari park, Martfűn az első hazai szövetkezetű cukorgyár).
3.1.2. Beavatkozás: Állattenyésztés vertikumának fejlesztése
A beavatkozás a megyei hagyományokon alapuló állattenyésztési vertikum kialakításához
kapcsolódó tevékenységeket és infrastrukturális beruházásokat támogatja. A támogatások fontos
részét képezik az állattenyésztéshez kapcsolódó szereplők, helyi termelők és vállalkozások
hálózatosodásának elősegítése. E beavatkozás keretében az állattartó telepek infrastruktúrájának
fejlesztése, modernizálása, továbbá a feldolgozás korszerűsítésére irányuló kapacitásnövelések és
technológiai fejlesztések valósulnak meg. A beavatkozás lehetőséget nyújt a mezőgazdasági
termelésből és állattartásból származó melléktermékek energetikai célú újrahasznosítására.

3.1.3. Beavatkozás: Halgazdálkodási vertikum fejlesztése
A beavatkozás támogatja a halgazdaság infrastrukturális feltételeinek megteremtését, javítását. A
beavatkozás keretében főként a tavak kialakítására, a holtágak gazdasági célú átalakítására,
valamint azok rekonstrukciójára irányuló fejlesztések valósulnak meg. Támogatja a
haltenyésztéshez és a feldolgozáshoz kapcsolódóan az üzemek és telephelyek létesítését, valamint
a hozzájuk kapcsolódó gépbeszerzéseket és eszközállomány bővítéseket, a kapacitásbővítést és a
technológiai fejlesztéseket. A beavatkozás fontos eleme a K+F eredmények átvételének
ösztönzése is.

3.1.4. Beavatkozás: Szántóföldi növénytermesztés versenyképességének növelése
A beavatkozás épít a megye jó minőségű termőföldjeire, jelentős szántóföldi növénytermesztési
potenciáljára, melyek optimalizált hasznosítását és kezelését támogatva elősegíti az egészséges
alapanyagok előállítását. A feldolgozóipar infrastrukturális feltételeinek megteremtése, továbbá a
kapcsolódó vállalkozások magasabb hozzáadott értéket előállító termelési folyamatának
korszerűsítésére irányuló fejlesztései, eszközbeszerzései is indokoltak. A beavatkozás fontos
elemét képezik a termeléshez kapcsolódó K+F kutatások eredményeinek gyakorlati integrálása is.
E beavatkozás keretében a növénytermesztés feltételeinek fejlesztése valósul meg, mely nemcsak
az eszközállomány korszerűsítésére, hanem a járműpark és a technológia fejlesztésére, egyben
kapacitásbővítésre is kiterjed.

3.1.5. Beavatkozás: Kertészeti vertikum kialakítása
A beavatkozás keretében a megye kertészeti vertikumának kialakítása, feltételeinek fejlesztése,
továbbá a hozzá kapcsolódó infrastrukturális beruházások, korszerűsítések és a kapacitásbővítő
fejlesztések valósulnak meg. A beavatkozás fontos elemét képezik a geotermikus energián alapuló
kertészeti formák támogatása. E beavatkozás építeni kíván helyi termelők és a nagyobb
vállalkozások kooperációjára, így hozzájárulva azok hálózatosodásához.
3.1.6. Beavatkozás: Megyei agráriumra fókuszáló képzések, K+F programok, együttműködések
A beavatkozás támogatást nyújt az egészséges és táji adottságokhoz nagymértékben igazodó
termeléshez információáramlást biztosító képzések, szakképzések, tájékoztató fórumok
infrastrukturális feltételeinek megteremtésére, képzési központok (tájképző központok,
tájgondnokságok) létesítésére, azok eszközállományi beszerzéseire, illetve fejlesztéseire.
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Keretében a kutatóintézetek (K+F+I központok), a nagy termelő cégek és a falugazdászok közötti
hálózat kialakítása és fejlesztése is megvalósul.
3.1.7. Beavatkozás: Öntözésfejlesztés
A beavatkozás keretében az időjárási szélsőségekhez igazodóan olyan öntözőhálózati fejlesztések
és korszerűsítések valósulnak meg, melyek révén a rendszer a kiszámíthatatlan vízjárás miatt a
vízbő időszakokban fennálló vizet visszatartani képes, a vizek átmeneti tározását meg tudja oldani,
és a vízhiányos időszakokban lehetővé teszi a visszatartott víztömeg öntözési célú felhasználását.
A beavatkozás fontos elemét képezik a víz- és tájgazdálkodáshoz kapcsolódó infrastrukturális
fejlesztések. A beavatkozás keretében megújított öntözőhálózat fenntarthatóságát és folyamatos
működőképességét biztosító szervezeti keretrendszer kialakítása is megvalósul, továbbá az
öntözésben érdekelt gazdák társulásának támogatása is.
3.1.8. Beavatkozás: Területhasználat optimalizálása, és a tanyás térségek revitalizációja
A beavatkozás keretében a térség adottságaihoz igazodóan olyan termelési struktúra kialakítása
valósul meg, mely révén növekszik a térségek diverzitása, a tájak terhelhetőségének megfelelő
használat alakul ki, valamint a fenntartható területhasználati módok kerülnek előtérbe. A
beavatkozás lehetőséget nyújt művelési ág váltására az ártéri területeken, ugyanakkor a
mezőgazdasági művelésre nem alkalmas területeken támogatja az erdőgazdálkodást, az ártéri
gazdálkodást, egyéb használati formákat (pl. rét, legelő). A beavatkozás fontos elemét képezi a
birtokrendezés, az elaprózott birtoktestek összevonása. A beavatkozás keretében a Tisza-tó
térségi termőtájon a rizstermelés újjászervezése és újjáélesztése, feldolgozó kapacitásainak
kiépítése is megvalósul. A tanyák, tanyás térségek leromló épületállományának és közlekedési
infrastruktúrájának javítása, mezőgazdasági célú funkcióinak megerősítése (önellátáson túli
termelés is), új funkciók (pl. turisztikai célú hasznosítás) kialakítása, illetve a tanyagazdaságok
megújuló energiaforrásokkal való ellátása, villamosítása is a beavatkozás részét képezi.
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II. 5.3.3. A prioritás részletes tartalmának bemutatása
Nem releváns.
1. számú táblázat: Finanszírozandó projektcsomagok összefoglaló táblája
Prioritás azonosítója, neve:

Sorszám

Intézkedés és Projektcsomag
24
megnevezése

3. prioritás: Agrárium fejlesztése

Projektcsomag területi
25
specifikumai

Jellemző
kedvezményezettek köre

Célcsoport
megjelölése

Projektcsomag
ütemezése

Projektcsomag
költségigénye
(Indikatív, teljes
összeg, (Millió Ft))

Finanszírozó
forrás
(uniós,
nemzetközi,
hazai)

Kapcsolódó EU
tematikus
célkitűzés
(uniós finanszírozás
esetén)

Projektcsomaghoz
kapcsolódó eredmény és
output indikátorok
(jellemzően
prioritásonként)

Együttműködésben
megvalósuló
projektcsomagok
(igen/nem)

1. Intézkedés megnevezése:
1.1.

Projektcsomag 1
megnevezése

1.2.

Projektcsomag 2
megnevezése

…
2. Intézkedés megnevezése
2.1.
2.2.

A 2014. április 14-én kiküldött Excel táblázatokban megnevezett projektcsomagokat (sorszám, megnevezés) szükséges a táblázat soraiban megjeleníteni intézkedésenként szerinti bontásban, kiegészítve az ágazati OP-khoz
kapcsolódó tervezett projektcsomagokkal.
24

Az adott megyei prioritáson belül a megyék által megjelölt intézkedéshez kapcsolódó projektcsomagokat kell megnevezni. Ezt a megyék jelölik ki, és kapcsolják a TOP-hoz és egyéb OP-khoz. A projektcsomag egy
intézkedéshez tartozó, egymással összefüggő, egymáshoz kapcsolódva megvalósítható projektek csoportja.
A megyei stratégia területi céljai/prioritásai alapján meg kell határozni az egyes megyén belüli térkategóriákban alkalmazható specifikus projekt tartalmi kritériumokat. Lehetőség van arra, hogy egy adott projektcsomag
kizárólag egy adott térkategóriához tartozzon (pl. vidékfejlesztéshez kapcsolódó üzleti infrastruktúra fejlesztési projektcsomag elsősorban vidéki térségekben támogatandó). Elvárás, hogy minél több projektcsomag esetében
meghatározásra kerüljenek területi célok szerinti tartalmi specifikumok (példa: hátrányos helyzetű vidéki térségben az iparterület fejlesztését célzó projektcsomag esetében kizárólag betelepülő KKV-k esetében van
lehetőség támogatásra).
25
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…

2. számú táblázat: A projektcsomagok pénzügyi ütemterve

26

Intézkedés megnevezése

Indikatív forrás

Indikatív forrás

Megyei Stratégia prioritásrendszere alapján

2014-2017

2018-2020

(Millió Ft)

(Millió Ft)

1. Intézkedés:

2. Intézkedés:
……........
Összesen:

Nem releváns.

26

Forrás megjelölése (teljes költségvetés, millió Ft). Kérjük az egyes cellákban az adott periódusban kötelezettségvállalással lefedett teljes költségvetési összeget (igényelt támogatás+önerő)
megadni (tehát a kötelezettségvállalás időpontja számít, nem a kifizetésé). Az utolsó sorban kérjük az adott periódus kumulált összegét megadni.
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II. 5.3.4. Végrehajtásért felelős szervezetek, közreműködők, a végrehajtás
módja, feltételrendszere
A következő tervezési periódus végrehajtására vonatkozó irányok, elvek, eljárásrendekre vonatkozó
információk a II.5.1.4 fejezetben szerepelnek.
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II. 5.3.5. Eredményesség vizsgálata

3. prioritás: Agrárium fejlesztése

3.1. Agrárium versenyképességének javítását szolgáló
intézkedés

Intézkedés

Beavatkozás

Indikátor megnevezése

3.1.1. Agrár- és élelmiszerfeldolgozóipari vállalkozások
fejlesztése
3.1.2. Állattenyésztés
vertikumának fejlesztése

Támogatott agrár-és
élelmiszer-feldolgozóipari
telephelyek száma
Támogatott állattartó
telepek száma
Támogatott haltenyésztő
és feldolgozó telepek
száma
Támogatott
mezőgazdasági termelők
száma
Támogatott
mezőgazdasági termelők
száma
Szaktanácsadásban,
képzési programban
résztvevő gazdálkodók
száma
Támogatásból
épült/felújított képzési
központok száma

3.1.3. Halgazdálkodási vertikum
fejlesztése
3.1.4. Szántóföldi
növénytermesztés
versenyképességének növelése
3.1.5. Kertészeti vertikum
kialakítása

3.1.6. Megyei agráriumra
fókuszáló képzések, K+F
programok, együttműködések

Indikátor
Bázismértékérték
egysége

Adatforrás

kedvezményezett

Beszámolás
gyakorisága
évente
egyszer

db

0

db

0

db

0

kedvezményezett

évente
egyszer

fő

0

kedvezményezett

évente
egyszer

fő

0

fő

0

db

0

kedvezményezett

kedvezményezett

kedvezményezett

kedvezményezett

évente
egyszer

évente
egyszer
évente
egyszer
évente
egyszer
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3.1.7. Öntözésfejlesztés

3.1.8. Területhasználat
optimalizálása, és a tanyás
térségek revitalizációja

Támogatásból
létrehozott/felújított
öntözőcsatorna-hálózat
hossza

km

0

Villamosított tanyák száma

db

0

db

0

kedvezményezett

ha

0

kedvezményezett

Új funkciót szerző tanyák
száma
Művelési ág váltással
érintett területek
nagysága

kedvezményezett

évente
egyszer

kedvezményezett

évente
egyszer
évente
egyszer
évente
egyszer
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II. 5.3.6. Területi hatásvizsgálat - kivonat
3. Prioritás: Agrárium fejlesztése
Társadalmi
tényezők
Népesség területi
elhelyezkedése (életmód,
társadalmi mobilitás)

Foglalkoztatás

Szabadidő eltöltése, rekreáció
területi feltételei
Életminőség, egészségi állapot,
szociális helyzet

Társadalom biztonságérzete,
veszélyeztetettség

Gazdasági
tényezők
Térszerkezet,
településrendszer
Természeti erőforrások

Várható közvetlen vagy
közvetett
hatások
A népesség elvándorlása
mérséklődik a helyi, jelentős
munkaigényű, kedvezőbb
munkakörülményeket nyújtó
munkalehetőségek miatt.
Javul a térség
foglalkoztatottsága, a
kedvezőbb munkafeltételek
révén növekszik a
mezőgazdasággal foglalkozók
száma.
nem releváns

Javaslatok a pozitív hatások
erősítésére, a negatív hatások
mérséklésére
A mezőgazdasági K+F+I
eredmények széles körű
elterjesztése, helyi gazdák helyi
piacokra jutásának elősegítése.

Az agrárium infrastrukturális
feltételeinek javulásával, a
termeléshez kapcsolódó K+F
eredmények gyakorlati
integrálásával egészségesebb
alapanyagok előállítása révén
egészségesebb lesz a népesség.
A közlekedési infrastruktúra
fejlődésével javul a
közszolgáltatások elérhetősége.
Az egészséges-, biotermékek,
élelmiszerek termelése,
fogyasztása, a korszerűsödő
infrastruktúra révén a
környezetbe jutó
szennyeződések, egészségre
káros anyagok mennyiségének
csökkenése révén növekszik a
lakosság élelmiszerbiztonsága.

A biogazdaságok támogatása,
helyi piacokra jutásának
segítése, egészséges helyi
termékek fogyasztásának
népszerűsítése, ösztönzése.

Várható közvetlen vagy
közvetett
hatások
nem releváns

Javaslatok a pozitív hatások
erősítésére, a negatív hatások
mérséklésére
nem releváns

nem releváns

nem releváns

A mezőgazdasági munkahelyek
teremtése, gazdálkodóvá válás
támogatása. Mezőgazdasággal
kapcsolatos képzések
elterjesztése.
nem releváns

A környezet-és
egészségtudatos
szemléletformálás erősítése,
egészséges élelmiszereket,
termékeket előállító, korszerű
technológiákat alkalmazó helyi
gazdaságok ismertségének
növelése, helyi piacokkal való
kapcsolatának erősítése.
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kiaknázása (lehetőség, korlát)
Ipar, kereskedelem térbeli
szerkezete

Mezőgazdaság,
erdőgazdálkodás

Idegenforgalom

Vízgazdálkodás

A termelő és feldolgozó
agrárgazdaságok számának
növekedésével ipari
kereskedelmi területek
kihasználtsága növekszik.
A mezőgazdasági művelésre
nem alkalmas területeken
erdőgazdálkodás, ártéri
gazdálkodás. K+F+I programok
hatására az agrárgazdasághoz
kapcsolódó eredmények
gyakorlati hasznosítása.
A tanyás térségek turisztikai
célú hasznosítása révén
kismértékben növekszik.
A mezőgazdasági célokhoz és
társadalmi igényekhez igazodó
vízgazdálkodás.

Térség eltartó képessége,
versenyképessége

Az agrárium versenyképessége
nő a termelés feltételeinek
fejlesztése, kapacitásbővülése,
K+F+I eredmények gyakorlatba
való beépülése révén javul a
térség mezőgazdasági
élelmiszeripari pozíciója.

Műszaki infrastruktúra

A műszaki infrastruktúra
állapota javul, kiterjedtsége
növekszik.

Energiaellátás

A mezőgazdasági termelésből,
állattenyésztésből származó
melléktermékek energetikai
célú hasznosítása fokozódik.
Geotermikus energián alapuló
kertészeti formák terjednek.
Tanyás térségek megújuló
energiaforrásokkal való
ellátása.

Az ipari, kereskedelmi célú
területek kiterjedésének
adminisztratív eszközökkel való
korlátozása.
A K+F+I programok
eredményeinek gyakorlatba
való átültetése céljából az
ismeretek növelése,
disszemináció szükséges.

Turisztikai marketing, falusi
turizmus népszerűsítése.
Az indokoltnál nagyobb
mértékű vízfelhasználás
kivédése érdekében
optimalizált gazdálkodás, a
technológia modernizálás
támogatása.
A gazdává válás, mezőgazdasági
vállalkozóvá válás segítése,
vállalkozói ismeretek növelése,
legkorszerűbb technológiák,
legújabb kutatási eredmények
hasznosításának preferálása,
piacra jutás segítése.
Befektetésösztönzés.
A használat mértékéhez
igazodó kiépítettség
megvalósítása, megújuló
energiaforrásokra épülő
kialakítás, technológiák.
Az állattartó telepek
energetikai célú technológiai
fejlesztéseinek ösztönzése.
Alternatív energiagazdálkodást
igénybe vevő vállalkozások
támogatása. Tanyás térségek
villamosítása során a megújuló
energiaforrások
felhasználásának ösztönzése.
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Környezeti
elemek
Talaj, termőföld

Földtani-és ásványvagyon
Levegő minősége

Felszíni és felszín alatti vizek
(mennyiség és minőség)

Várható közvetlen vagy
közvetett
hatások
Növekszik a mezőgazdasági
művelésbe vont területek
nagysága, javul a talaj
termőképessége az alkalmazott
talajerő utánpótlásnak, új
technológiáknak köszönhetően.
Növekedhet a talaj
szennyezettsége (főként
állattartó telepek hígtrágyaszivárgása, talajművelés révén
szerves anyag-, toxikus
anyagok, műtrágya
bemosódása, következtében.
nem releváns
A korszerűsödő állattartó
telepek, növekvő mértékben
alkalmazott megújuló
energiaforrások, a keletkező
melléktermékek hasznosítása
és újszerű technológiák révén
javul a levegő minősége. A
növekvő gépesítettség révén
romlik a levegő minősége.
A holtágak gazdasági célú
átalakítása során tavak
kialakítása történik meg.
Felszíni és felszín alatti
vízkészlet öntözési célú
hasznosítása révén mennyiségi
csökkenés. Rizstermesztés
újraindításával az elárasztott
területek kiterjedése növekszik.

Hulladékgazdálkodás

Állattartásból származó
hulladékok, melléktermékek
újrahasznosítása növekszik.

Tájszerkezet, tájhasználat

Változik a tájhasználat, a
korábban nem, vagy
alulhasznosított területek
(holtágak) új funkciót kapnak.
Birtokrendezések, elaprózott
birtoktestek száma csökken.
A termelés kiterjesztésével,
rizstermelés újjászervezésével

Élővilág (védett területek,
biodiverzitás)

Javaslatok a pozitív hatások
erősítésére, a negatív hatások
mérséklésére
Táji, termőföldi adottságokhoz
igazodó mezőgazdasági
termelés. Monokultúrás
rizstermelés elkerülése a talaj
tulajdonságainak leromlása
megakadályozása érdekében.
Állattartó telepek,
mezőgazdasági üzemek
kialakítása során a nitrátérzékeny területeken való
megvalósítás korlátozása,
jogszabályi előírások fokozott
ellenőrzése.
nem releváns
A megújuló energiaforrások
fokozott használatának
preferálása, fenntartható
gazdálkodás népszerűsítése,
környezettudatos
szemléletformálás erősítése.
Kis szennyezőanyagkibocsátású járművek
használatának preferálása.
Az öntözőhálózati fejlesztések
révén a visszatartott víztömeg
felhasználása hozzájárul a
felszíni és felszín alatti
vízkészletek csökkenéséhez.
Rizstermesztésre a kevéssé
vízáteresztő talajok kijelölése
szükséges, mellyel a
termeléshez szükséges
vízmennyiség csökkenthető.
Mezőgazdaságban keletkező
hulladékok, melléktermékek
energetikai és komposztálási
célú újrahasznosításának
preferálása.
A kisméretű birtokok
optimalizált méretnövelése
szükséges. Erőforrás-hatékony
gazdálkodás, együttműködések
ösztönzése.
A rizstermelésre a szántóföldi
növénytermesztésre nem
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Épített környezet, kulturális
örökség

csökken a biodiverzitás.
Az épített környezet megújul,
infrastruktúrája
modernizálódik.

alkalmas területek elöntése.
Tájba illő, hagyományokhoz
igazodó, helyi alapanyagokat
felhasználó épületállománymegújítás preferálása.

II. 5.3.7. A teljesítés-igazolás követelményrendszerének kialakítása
Nem releváns.
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II. 5.4. Prioritás megnevezése: Környezeti erőforrások hatékony
megőrzése
II. 5.4.1. A prioritáshoz kapcsolódó elérendő célok részletes meghatározása
Prioritás kapcsolódása a releváns tematikus célkitűzésekhez
A prioritás az alábbi európai uniós tematikus célkitűzésekhez és beruházási prioritásokhoz
kapcsolódik:
(1.) A kutatás, technológia fejlesztés és innováció erősítése;
1. (b) a vállalatok […] innovációs és kutatási beruházásának előmozdítása, a vállalkozások, a
K+F központok és a felsőoktatás közötti kapcsolatok és szinergiák létrehozása, különös
tekintettel a termék- és szolgáltatásfejlesztés elősegítése, technológiaátadás, szociális
innováció és közszolgálati alkalmazások, keresletélénkítés, hálózatépítés, klaszterekre és az
intelligens specializáció általi nyílt innovációra, […] továbbá a technológiai és alkalmazott
kutatás, kísérleti programok, korai termékhitelesítési intézkedések, az alaptechnológiák
fejlett gyártási kapacitásának és az első gyártás támogatása, az általános célú technológiák
terjesztése
(3.) Kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása;
3. (c) a termék- és szolgáltatásfejlesztésre irányuló fejlett kapacitás megteremtésének és
kiterjesztésének elősegítése
(4.) Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás;
4. (b) a vállalkozásoknál az energiahatékonyság és a megújuló energia használatának
elősegítése
4. (f) a kutatás, fejlesztés és a karbon szegény technológiák bevezetésének az előmozdítása
(5.) Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatkezelés előremozdítása;
5. (a) az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra irányuló beruházás támogatása
(6.) A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonysága;
6. (a) a hulladékgazdálkodási ágazat jelentős beruházási szükségletének kielégítése az uniós
környezetvédelmi vívmányok (acquis) követelményeinek teljesítése érdekében
6. (b) a vízgazdálkodási ágazat jelentős beruházási szükségletének kielégítése az uniós
környezetvédelmi vívmányok (acquis) követelményeinek teljesítése érdekében
6. (c) a kulturális és természeti örökség védelme, elősegítése és fejlesztése
6. (d) a biológiai sokféleség védelme és helyreállítása, talajvédelem és –helyreállítás és az
ökoszisztéma-szolgáltatások elősegítése, ideértve a NATURA 2000-t és a zöld
infrastruktúrákat is
(10.) Az oktatásba és az egész életen át tartó tanulásba beruházás;
10. (a) oktatási és képzési infrastruktúra fejlesztésével
A megújuló-, alternatív energiatermelés erősítése során megtermelt energia, annak hatékony
felhasználása, kiegészülve a hulladékgazdálkodásra épülő vertikum kiépítésével szolgálja a (2) Kis- és
középvállalkozások versenyképességének javítása, a (4) Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság
felé történő elmozdulás, az (5) Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatkezelés
előremozdítása és a (6) A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonysága tematikus
célokat. A vízi-közmű és vízgazdálkodáshoz kapcsolódó beruházások a (6) A környezetvédelem és az
erőforrás-felhasználás hatékonysága, míg a kísérleti tájgazdálkodás és a Szolnoki Főiskola
megerősítése az (1) A kutatás, technológia- fejlesztés és innováció erősítése és a (10) Az oktatásba és
az egész életen át tartó tanulásba beruházás célokhoz illeszkedik.
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Prioritás kapcsolódása a releváns megyei stratégiai célkitűzésekhez
A prioritás a megújuló-, alternatív és hatékony energiafelhasználás arányának fokozásával, a
hulladékgazdálkodás minőségi fejlesztésével egyszerre szolgálja az A1. „Erőteljes kapcsolódás a
makrogazdaság fejlődési tengelyeire”, az A2. „Változatos kultúrtájak dinamikus egyensúlya” és az A3.
„Egészséges, képzett lakosság, együttműködő társadalom” átfogó célokat. Az ár- és belvízvédelem
további erősítésével az életkörülmények és a települései környezet biztonságának növelése, a
derogációs kötelezettségek megoldásával az egészséges ivóvíz lakossághoz való eljuttatása, valamint
a keletkező szennyvizek kezelése hozzájárul az egészségesebb környezet és társadalom
kialakulásához, kapcsolódva az S1. „A lakosság képzettségi szintjének és egészségi állapotának
javítása” és az ”, S4. „A társadalom és a gazdaság megújulását, a táj konszolidációját hátráltató
infrastrukturális hiányosságok felszámolása” specifikus célok megvalósulásához. A vízgazdálkodás
rendszerének új alapokra helyezése, az innovációs-kísérleti fejlesztések erősítése, gyakorlati
alkalmazása és a holtágak revitalizációja, további hasznosításának biztosítása az S2. „Az
agrárvertikum versenyképességének, tájfenntartó- és foglalkoztatási potenciáljának növelése” célt
erősíti. A prioritás az összes területi cél (T1, T2, T3, T4, T5) teljesülését szolgálja.

A prioritás rövid bemutatása
A prioritás fejleszti a vízgazdálkodás infrastruktúráját, mely kapcsolódik a belvizek elvezetéséhez és
tárolásához, későbbi vízhiányos időszakokban történő felhasználáshoz. Az árvízvédelmi infrastruktúra
modernizálásával nő a települési biztonság, az árvizek kisebb káreseménnyel vonulnak le. A
tájhasználat táji adottságokhoz történő igazítása színesíti a környezetet és javítja a felhasználás
lehetőségeit. Az ivóvízminőség javító program a lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátását
biztosítja. Az utóbbi években kiépült a hulladékkezelés rendszere, melyre kisebb feldolgozóbázis is
települt, ezek további fejlesztése, valamint a hulladékgazdálkodás energetikai célú továbbfejlesztése
valósul meg a prioritásból. Kiemelten foglalkozik a zöldgazdaság potenciáljainak kiépítésével,
különösen a megújuló és alternatív energiatermelést, hatékonyabb felhasználást támogatja. A
hulladékgazdálkodás további erősítése az újrafelhasználható anyagok kezelését szolgálja a teljes
vertikum kialakításával, illetve a hulladékgazdálkodás energetikai célú továbbfejlesztésével.
Mindezek mellett az integrált víz- és tájgazdálkodás képzési és kutatási rendszerének megerősítése is
fontos célként jelenik meg.

II. 5.4.2. A prioritás szakmai tartalmának összefoglaló bemutatása
Intézkedések rövid szöveges bemutatása
4.1. Intézkedés: Zöldgazdaság feltételeinek megteremtése
Az intézkedés fókuszál a megye energiatermelésében a megújuló és alternatív energiahordozók
felhasználásának növelésére, továbbá célul tűzi ki a korszerű hulladékgazdálkodás kiépítését, amely
csökkenti a lerakott hulladék mennyiségét és egyben növeli a hulladékok újrahasznosítását.
4.1.1. Beavatkozás: Megújuló-és alternatív energiatermelést szolgáló fejlesztések
A beavatkozás keretében megvalósuló programok a különböző megújuló- és alternatív energia
termelését, részarányának növekedését szolgálják. A nap-és szélenergia, a termálvíz kapacitások
erőteljesebb kihasználása, a mezőgazdasági termelés hatására képződött biomassza
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(energiatermelési céllal ültetett növények, ill. mezőgazdasági hulladékok), illetve a biomassza
tüzelésű erőművi felhasználás valósulhat meg a szükséges kapacitások kiépítésével, a meglévők
átalakításával, fejlesztésével.
4.1.2. Beavatkozás: Hulladékipari vertikum kialakítása a hulladékgazdálkodás energetikai célú
fejlesztésével összhangban
A beavatkozás a felhalmozódó és komoly energetikai értékkel bíró hulladék energetikai célú
felhasználását támogatja. A beavatkozás ösztönzi a korszerű hulladékkezelés és újrahasznosítás
továbbfejlesztését,
a
feldolgozó
vállalatok
infrastruktúrájának
fejlesztésével,
hulladékgazdálkodásban együttműködések kialakításával, közös beruházások támogatásával.
4.2. Intézkedés: Integrált víz- és tájgazdálkodási programok
Az intézkedés keretében lehetőség nyílik a VGT-hez kapcsolódó integrált fejlesztések
megvalósítására, amelyek elősegítik a felszíni és feszín alatti víztestek védelmét, fenntartható
használatát. Ennek részeként kiemelt figyelmet kap a megye belvízvédelmi infrastruktúrájának
továbbfejlesztése, a települési ivóvízellátás és kapcsolódóan a folyamatban lévő szennyvízkezelési
program befejezése, összhangban az EU derogációs kötelezettségeivel. A holtágak rehabilitációja
komplex víz- és tájgazdálkodási programként való megjelenése, az ökoturizmus integrálása szervesen
kapcsolódik a víz- és tájgazdálkodás Jász-Nagykun-Szolnok megyében kiépítendő K+F és innovációs
tudásbázisához, illetve a szakemberképzés átalakításához.
4.2.1. Beavatkozás: A megye árvízbiztonságának további erősítése
A beavatkozás a Tisza mentén fellépő kérdések komplex, integrált szempontú kezelését
szorgalmazza szervesen kapcsolódva több beavatkozás eredményéhez, építve a Tisza részvízgyűjtő
Vízgazdálkodási Tervben (VGT) megfogalmazott javaslatokra. A VGT a Tisza menti térség komplex
víz-, táj- és ártérgazdálkodásának megreformálását tűzi ki célul, mely a térség társadalmigazdasági hátterére, a teljes környezetre pozitív hatást gyakorolva dinamizálja a térséget. A
program egyes elemei között az elvezetett belvizek helyben tartásának megoldása szerepel
későbbi hasznosítás céljából az aszályos időszakokban. A felszíni és felszínalatti víztestek
szennyezettségének mérését célzó infrastruktúra fejlesztése és monitoring rendszer kiépítése a
megyehatáron túlmutató beruházás, míg a használt termálvíz hasznosítására vonatkozó
technológiák, megoldások fejlesztése és megvalósítása már a K+F szférához köthető a szakember
utánpótlás megszervezésével egyetemben.
4.2.2. Beavatkozás: Belvízvédelmi infrastruktúra fejlesztése a legsúlyosabb helyzetű belvízi
öblözetekben
A beavatkozás keretein belül a települési környezetet, illetve mezőgazdasági-ipari termelést
veszélyeztető, a klímaváltozás negatív hatásaként fokozódó problémát jelentő megjelenő belvíz
elvezetése és gyűjtőhálózatba terelése, valamint a belterületi belvízrendezés valósulhat meg a
legsúlyosabb helyzetű belvízi öblözetekben. A program keretében a települések bel- és
külterületén egyaránt kiépül a belvíz a vízbő időszakokban jelentkező többlet káresemény mentes
elvezetésének infrastruktúrája, valamint az elvezetett víz visszatartásának ösztönzése érdekében
az összegyűjtött tárolásának háttérkapacitása.
4.2.3. Beavatkozás: Ivóvízminőség javító program megvalósítása a jogszabály által
meghatározott településeken
A beavatkozás keretében az ivóvízminőség javító program folytatására kerül sor a jogszabályban
meghatározott, egészséges ivóvízzel nem rendelkező településeken az Európai Unió által
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kötelezően előírt derogációs kötelezettségek teljesítése miatt. A program során az érvényben lévő
jogszabályoknak megfelelő minőségű ivóvíz biztosítása érdekében lehetőség nyílik az érintett
vízbázisok kiváltására, a víztisztítási technológia fejlesztésére és a legrosszabb szakaszokon a
vezetékhálózat rekonstrukciójára.
4.2.4. Beavatkozás: Szennyvízkezelés infrastruktúrájának kiépítése a derogációnak megfelelő
fókusszal
A beavatkozás során kiépül az érintett települések lakossági szennyvíz elvezetésének és
kezelésének infrastruktúrája, mely magában foglalja a komplex, helyi adottságokhoz illeszkedő
gyűjtőhálózat fejlesztését. A program emellett kiemelt figyelmet fordít a tisztítás - technológiai
fejlesztésekre, melyek a vizek további hatékony – a környezetet, a felszíni és felszín alatti vizeket,
illetve a talajt – minél kevésbé szennyező mértékét eredményezik.
4.2.5. Beavatkozás: Vízgazdálkodásra irányuló közép-és felsőfokú képzési struktúra
megerősítése; kutatási, együttműködési programok indítása a Szolnoki Főiskola bázisán
A beavatkozás keretében a vízgazdálkodás közép- és felsőfokú képzési rendszerének
megerősítésére, megújítására kerül sor, magában foglalva a felsőfokú vízmérnök képzést a
Szolnoki Főiskola képzési keretében. A Szolnoki Főiskola bázisán kialakuló vállalati
együttműködések, kutatási-fejlesztési programok a vízgazdálkodás innovatív megközelítését
helyezik előtérbe és integrált szemléletmód terjesztésével a megye egészére vonatkozó komplex
beavatkozást eredményeznek. A Szolnoki FVT a Szolnoki Főiskolával, a KÖTIKÖVIZIG-gel és a
nagykörűi integrált tájgazdálkodási kísérleti innovációs központtal partnerségben a Tisza térségi
oktatási, kísérleti és K+F tudásközpontjává válik.
4.2.6. Beavatkozás: Megyei holtág program
A beavatkozás keretében a holtágak integrált víz- és tájgazdálkodási, turisztikai programba
illesztett összehangolt rehabilitációja valósul meg. A holtágak különböző állapota lehetőséget
teremt a vízutánpótlás megoldására, holtág rezervátumok kialakítására, a holtágak
tájgazdálkodási
célú
hasznosítási
feltételeinek
megteremtésére,
egyes
holtágak
összekapcsolására. A holtágak további hasznosítása szempontjából rekreációs-ökológiai célú
hasznosítás mellett a vízgazdálkodási, halászati szempontok is megjelennek. Kiemelt fontosságú a
Tisza-menti holtágak (Alcsi, Szajoli, Fegyverneki, Cibakházi, Kunszentmártoni, stb.) kezelése,
melyek polgári védelmi célú vízbázisként is funkcionálnak. A Körös-menti rendszer komplex
fejlesztésével a térség természet közeli állapota válik bemutathatóvá, ökoturisztikai hálózatba
szervezhetővé.
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II. 5.4.3. A prioritás részletes tartalmának bemutatása
1. számú táblázat: Finanszírozandó projektcsomagok összefoglaló táblája
Prioritás azonosítója, neve:

Sorszám

Intézkedés és
Projektcsomag
megnevezése27

4. prioritás: Környezeti erőforrások hatékony megőrzése

Projektcsomag területi
28
specifikumai

Jellemző
kedvezményezettek köre

Célcsoport
megjelölése

Projektcsomag
ütemezése

Projektcsomag
költségigénye
(Indikatív, teljes
összeg, (Millió
Ft))

Finanszírozó
forrás
(uniós,
nemzetközi,
hazai)

Kapcsolódó EU
tematikus célkitűzés
(uniós finanszírozás
esetén)

Projektcsomaghoz
kapcsolódó eredmény és
output indikátorok
(jellemzően
prioritásonként)

Együttműködésben
megvalósuló
projektcsomagok
(igen/nem)

1. Intézkedés megnevezése: 4.1. Intézkedés: Zöldgazdaság feltételeinek megteremtése

1.1.

III. 5. Jászapáti Járás
Fejlesztési
Részprogramja –
Energetikai
fejlesztések

Alattyán (4),
Jánoshida, Jászivány,
Jászalsószentgyörgy,
Jászapáti (2),
Jászladány (4),
Jászszentandrás (2)

helyi
önkormányzat,
önkormányzati
intézmények,
nonprofit
szervezetek

megye
lakossága

2014-2017

1 288,0

uniós

(4) Alacsony széndioxid kibocsátású
gazdaság felé
történő
elmozdulás;
(5) Az
éghajlatváltozáshoz
való
alkalmazkodás, a
kockázatkezelés
előremozdítása;
(6) A
környezetvédelem
és az erőforrásfelhasználás

A fejlesztéssel
közvetlenül érintett
épületek, építmények
száma (db)
A fejlesztés
eredményeként
megtakarított
energiamennyiség
(PJ/év)
A jobb
energiafogyasztási
besorolással
rendelkező
önkormányzati
ingatlanok száma (db)

igen

A 2014. április 14-én kiküldött Excel táblázatokban megnevezett projektcsomagokat (sorszám, megnevezés) szükséges a táblázat soraiban megjeleníteni intézkedésenként szerinti bontásban,
kiegészítve az ágazati OP-khoz kapcsolódó tervezett projektcsomagokkal.
27

Az adott megyei prioritáson belül a megyék által megjelölt intézkedéshez kapcsolódó projektcsomagokat kell megnevezni. Ezt a megyék jelölik ki, és kapcsolják a TOP-hoz és egyéb OP-khoz. A
projektcsomag egy intézkedéshez tartozó, egymással összefüggő, egymáshoz kapcsolódva megvalósítható projektek csoportja.
A megyei stratégia területi céljai/prioritásai alapján meg kell határozni az egyes megyén belüli térkategóriákban alkalmazható specifikus projekt tartalmi kritériumokat. Lehetőség van arra, hogy egy
adott projektcsomag kizárólag egy adott térkategóriához tartozzon (pl. vidékfejlesztéshez kapcsolódó üzleti infrastruktúra fejlesztési projektcsomag elsősorban vidéki térségekben támogatandó). Elvárás,
hogy minél több projektcsomag esetében meghatározásra kerüljenek területi célok szerinti tartalmi specifikumok (példa: hátrányos helyzetű vidéki térségben az iparterület fejlesztését célzó
projektcsomag esetében kizárólag betelepülő KKV-k esetében van lehetőség támogatásra).
28

211

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM

1.2.

1.3.

1.4.

III. 5. Jászberényi
Járás Fejlesztési
Részprogramja –
Energetikai
fejlesztések

III. 5. Karcagi Járás
Fejlesztési
Részprogramja –
Energetikai
fejlesztések

III. 5. Kunhegyesi
Járás Fejlesztési
Részprogramja –
Energetikai
fejlesztések

Jászágó,
Jászárokszállás,
Jászboldogháza,
Jászfelsőszentgyörgy,
Jásztelek (2),
Jászjákóhalma,
Pusztamonostor

Berekfürdő, Karcag,
Kenderes (3),
Kisújszállás (5),
Kunmadaras (2)

Abádszalók
Kunhegyes, Tiszabő
(2), Tiszabura (2),
Tiszagyenda (4),
Tiszaroff (2),
Tomajmonostora

helyi
önkormányzat,
önkormányzati
intézmények,
nonprofit
szervezetek

helyi
önkormányzat,
önkormányzati
intézmények,
nonprofit
szervezetek

helyi
önkormányzat,
önkormányzati
intézmények,
nonprofit
szervezetek

kkv-k,
megye
lakossága

kkv-k,
megye
lakossága

megye
lakossága

2014-2017

2014-2017

2014-2017

551,0

1 362,5

871,0

uniós

uniós

uniós

hatékonysága;
(4) Alacsony széndioxid kibocsátású
gazdaság felé
történő
elmozdulás;
(5) Az
éghajlatváltozáshoz
való
alkalmazkodás, a
kockázatkezelés
előremozdítása;
(6) A
környezetvédelem
és az erőforrásfelhasználás
hatékonysága;
(4) Alacsony széndioxid kibocsátású
gazdaság felé
történő
elmozdulás;
(5) Az
éghajlatváltozáshoz
való
alkalmazkodás, a
kockázatkezelés
előremozdítása;
(6) A
környezetvédelem
és az erőforrásfelhasználás
hatékonysága;
(4) Alacsony széndioxid kibocsátású
gazdaság felé
történő
elmozdulás;
(5) Az
éghajlatváltozáshoz
való
alkalmazkodás, a

A fejlesztéssel
közvetlenül érintett
épületek, építmények
száma (db)
A fejlesztés
eredményeként
megtakarított
energiamennyiség
(PJ/év)
A jobb
energiafogyasztási
besorolással
rendelkező
önkormányzati
ingatlanok száma (db)

igen

A fejlesztéssel
közvetlenül érintett
épületek, építmények
száma (db)
A fejlesztés
eredményeként
megtakarított
energiamennyiség
(PJ/év)
A jobb
energiafogyasztási
besorolással
rendelkező
önkormányzati
ingatlanok száma (db)

igen

A fejlesztéssel
közvetlenül érintett
épületek, építmények
száma (db)
A fejlesztés
eredményeként
megtakarított
energiamennyiség
(PJ/év)

igen
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1.5.

III. 5.
Kunszentmártoni
Járás Fejlesztési
Részprogramja –
Energetikai
fejlesztések

Cibakháza, Csépa,
Cserkeszőlő (2),
Kunszentmárton,
Öcsöd (4), Szelevény
(4), Tiszaföldvár,
Tiszainoka (2),
Tiszakürt (2),
Tiszasas

1.6.

III. 5. Mezőtúri Járás
Fejlesztési
Részprogramja –
Energetikai
fejlesztések

Kétpó, Mesterszállás,
Mezőhék, Mezőtúr
(4), Túrkeve

1.7.

III. 5. Szolnoki Járás
Fejlesztési
Részprogramja –

Besenyszög,
Csataszög (2),
Hunyadfalva,

helyi
önkormányzat,
önkormányzati
intézmények,
nonprofit
szervezetek

helyi
önkormányzat,
önkormányzati
intézmények,
nonprofit
szervezetek

helyi
önkormányzat,
önkormányzati

megye
lakossága

2014-2017

1 077,4

uniós

megye
lakossága

2014-2017

1 500,0

uniós

megye
lakossága

2014-2017

1 567,0,0

uniós

kockázatkezelés
előremozdítása;
(6) A
környezetvédelem
és az erőforrásfelhasználás
hatékonysága;
(4) Alacsony széndioxid kibocsátású
gazdaság felé
történő
elmozdulás;
(5) Az
éghajlatváltozáshoz
való
alkalmazkodás, a
kockázatkezelés
előremozdítása;
(6) A
környezetvédelem
és az erőforrásfelhasználás
hatékonysága;
(4) Alacsony széndioxid kibocsátású
gazdaság felé
történő
elmozdulás;
(5) Az
éghajlatváltozáshoz
való
alkalmazkodás, a
kockázatkezelés
előremozdítása;
(6) A
környezetvédelem
és az erőforrásfelhasználás
hatékonysága;
(4) Alacsony széndioxid kibocsátású
gazdaság felé

A jobb
energiafogyasztási
besorolással
rendelkező
önkormányzati
ingatlanok száma (db)
A fejlesztéssel
közvetlenül érintett
épületek, építmények
száma (db)
A fejlesztés
eredményeként
megtakarított
energiamennyiség
(PJ/év)
A jobb
energiafogyasztási
besorolással
rendelkező
önkormányzati
ingatlanok száma (db)

igen

A fejlesztéssel
közvetlenül érintett
épületek, építmények
száma (db)
A fejlesztés
eredményeként
megtakarított
energiamennyiség
(PJ/év)
A jobb
energiafogyasztási
besorolással
rendelkező
önkormányzati
ingatlanok száma (db)

igen

A fejlesztéssel
közvetlenül érintett
épületek, építmények

igen
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Energetikai
fejlesztések

1.8.

1.9.

III. 5. Tiszafüredi
Járás Fejlesztési
Részprogramja –
Energetikai
fejlesztések

III. 5.
Törökszentmiklósi
Járás Fejlesztési
Részprogramja –
Energetikai
fejlesztések

Kőtelek, Martfű,
Nagykörű (2),
Rákóczifalva,
Rákócziújfalu, Szajol,
Szászberek,
Tiszajenő, Újszász,
Vezseny,
Zagyvarékas (5)

Nagyiván, Tiszaderzs
(2), Tiszaörs (2),
Tiszaszentimre,
Tiszaszőlős, Tiszaigar
(2)

Kengyel, Kuncsorba,
Tiszapüspöki,
Tiszatenyő,
Örményes

intézmények,
nonprofit
szervezetek

helyi
önkormányzat,
önkormányzati
intézmények,
nonprofit
szervezetek

helyi
önkormányzat,
önkormányzati
intézmények,
nonprofit
szervezetek

kkv-k,
megye
lakossága

kkv-k,
megye
lakossága

2014-2017

2014-2017

580,0

575,0

uniós

uniós

történő
elmozdulás;
(5) Az
éghajlatváltozáshoz
való
alkalmazkodás, a
kockázatkezelés
előremozdítása;
(6) A
környezetvédelem
és az erőforrásfelhasználás
hatékonysága;
(4) Alacsony széndioxid kibocsátású
gazdaság felé
történő
elmozdulás;
(5) Az
éghajlatváltozáshoz
való
alkalmazkodás, a
kockázatkezelés
előremozdítása;
(6) A
környezetvédelem
és az erőforrásfelhasználás
hatékonysága;
(4) Alacsony széndioxid kibocsátású
gazdaság felé
történő
elmozdulás;
(5) Az
éghajlatváltozáshoz
való
alkalmazkodás, a
kockázatkezelés
előremozdítása;
(6) A
környezetvédelem

száma (db)
A fejlesztés
eredményeként
megtakarított
energiamennyiség
(PJ/év)
A jobb
energiafogyasztási
besorolással
rendelkező
önkormányzati
ingatlanok száma (db)
A fejlesztéssel
közvetlenül érintett
épületek, építmények
száma (db)
A fejlesztés
eredményeként
megtakarított
energiamennyiség
(PJ/év)
A jobb
energiafogyasztási
besorolással
rendelkező
önkormányzati
ingatlanok száma (db)

igen

A fejlesztéssel
közvetlenül érintett
épületek, építmények
száma (db)
A fejlesztés
eredményeként
megtakarított
energiamennyiség
(PJ/év)
A jobb
energiafogyasztási
besorolással
rendelkező

igen
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és az erőforrásfelhasználás
hatékonysága;

Prioritás azonosítója, neve:

Sorszám

Intézkedés és Projektcsomag
megnevezése29

4. prioritás: Környezeti erőforrások hatékony megőrzése

Projektcsomag
területi
30
specifikumai

1. Intézkedés megnevezése: 4.1.

11. Energetikai
fejlesztések: Ifjúsági
szálláshelyek
épületenergetikai
fejlesztései

Jellemző
kedvezményezettek köre

Célcsoport
megjelölése

Projektcsomag
ütemezése

Projektcsomag
költségigénye
(Indikatív, teljes
összeg, (Millió
Ft))

Finanszírozó
forrás
(uniós,
nemzetközi,
hazai)

Kapcsolódó EU
tematikus célkitűzés
(uniós finanszírozás
esetén)

Projektcsomaghoz
kapcsolódó eredmény
és output indikátorok
(jellemzően
prioritásonként)

Együttműködésben
megvalósuló
projektcsomagok
(igen/nem)

Intézkedés: Zöldgazdaság feltételeinek megteremtése

Szolnok MJV ITB
programja –
1.1.

önkormányzati
ingatlanok száma (db)

Szolnok

települési
önkormányzat,
önkormányzati
intézmények,
nonprofit
szervezetek

megye
lakossága

2014-2017

600,0

uniós

(4) Alacsony széndioxid kibocsátású
gazdaság felé történő
elmozdulás;
(5) Az
éghajlatváltozáshoz
való alkalmazkodás, a
kockázatkezelés
előremozdítása;
(6) A
környezetvédelem és
az erőforrásfelhasználás
hatékonysága;

A fejlesztéssel
közvetlenül érintett
épületek,
építmények száma
(db)
Támogatásból
kiépített
megújuló/alternatív
energiatermelő
kapacitás nagysága
(MW)
A megújuló
energiaforrásból
előállított villamos

igen

A 2014. április 14-én kiküldött Excel táblázatokban megnevezett projektcsomagokat (sorszám, megnevezés) szükséges a táblázat soraiban megjeleníteni intézkedésenként szerinti bontásban,
kiegészítve az ágazati OP-khoz kapcsolódó tervezett projektcsomagokkal.
29

Az adott megyei prioritáson belül a megyék által megjelölt intézkedéshez kapcsolódó projektcsomagokat kell megnevezni. Ezt a megyék jelölik ki, és kapcsolják a TOP-hoz és egyéb OP-khoz. A
projektcsomag egy intézkedéshez tartozó, egymással összefüggő, egymáshoz kapcsolódva megvalósítható projektek csoportja.
A megyei stratégia területi céljai/prioritásai alapján meg kell határozni az egyes megyén belüli térkategóriákban alkalmazható specifikus projekt tartalmi kritériumokat. Lehetőség van arra, hogy egy
adott projektcsomag kizárólag egy adott térkategóriához tartozzon (pl. vidékfejlesztéshez kapcsolódó üzleti infrastruktúra fejlesztési projektcsomag elsősorban vidéki térségekben támogatandó). Elvárás,
hogy minél több projektcsomag esetében meghatározásra kerüljenek területi célok szerinti tartalmi specifikumok (példa: hátrányos helyzetű vidéki térségben az iparterület fejlesztését célzó
projektcsomag esetében kizárólag betelepülő KKV-k esetében van lehetőség támogatásra).
30
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1.2.

Szolnok MJV ITB
programja –

Szolnok

12. Energetikai
fejlesztések

települési
önkormányzat,
önkormányzati
intézmények,
nonprofit
szervezetek

megye
lakossága

2014-2017

3 500,0

uniós

(5) Az
éghajlatváltozáshoz
való alkalmazkodás, a
kockázatkezelés
előremozdítása;
(8) a foglalkoztatás
és a munkavállalói
mobilitás ösztönzése
(9.) A társadalmi
befogadás
előmozdítása és a
szegénység elleni
küzdelem

(5) Az
éghajlatváltozáshoz
való alkalmazkodás,
a kockázatkezelés
előremozdítása;

1.3

Szolnok MJV ITB
programja –
17. SEAP

Szolnok

települési
önkormányzat,
nonprofit
szervezetek,

kkv-k,
megye
lakossága

2014-2017

8,0

uniós

(6) A
környezetvédelem
és az erőforrásfelhasználás
hatékonysága;

energiatermelés
nagysága (MWh)
A fejlesztéssel
közvetlenül érintett
épületek,
építmények száma
(db)
Támogatásból
kiépített
megújuló/alternatív
energiatermelő
kapacitás nagysága
(MW)
A fejlesztés
eredményeként
megtakarított
energiamennyiség
(PJ/év)
A jobb
energiafogyasztási
besorolással
rendelkező
ingatlanok száma
(db)

Támogatott
szemléletformáló
akciók száma (db)
Szemléletformáló
programokban
résztvevők száma
(fő)

igen

igen

(10) Az oktatásba és
az egész életen át
tartó tanulásba
beruházás;
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2. számú táblázat: A projektcsomagok pénzügyi ütemterve

31

Intézkedés megnevezése

Indikatív forrás

Indikatív forrás

Megyei Stratégia prioritásrendszere alapján

2014-2017

2018-2020

(Millió Ft)

(Millió Ft)

13 479,9

0

13 479,9

0

1. Intézkedés:

4.1. Intézkedés: Zöldgazdaság feltételeinek megteremtése
2. Intézkedés:
Összesen:

31

Forrás megjelölése (teljes költségvetés, millió Ft). Kérjük az egyes cellákban az adott periódusban kötelezettségvállalással lefedett teljes költségvetési összeget (igényelt támogatás+önerő) megadni (tehát a
kötelezettségvállalás időpontja számít, nem a kifizetésé). Az utolsó sorban kérjük az adott periódus kumulált összegét megadni.
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II. 5.4.4. Végrehajtásért felelős szervezetek, közreműködők, a végrehajtás
módja, feltételrendszere
A következő tervezési periódus végrehajtására vonatkozó irányok, elvek, eljárásrendekre vonatkozó
információk a II.5.1.4 fejezetben szerepelnek.
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II. 5.4.5. Eredményesség vizsgálata

4. prioritás: Környezeti erőforrások hatékony megőrzése

4.1. Zöldgazdaság feltételeinek megteremtése

Intézkedés

Beavatkozás

Indikátor megnevezése

4.1.1. Megújuló-és alternatív
energiatermelést szolgáló
fejlesztések

Támogatásból kiépített
megújuló/alternatív
energiatermelő kapacitás
nagysága
Megújuló energiaforrásból
előállított villamos
energiatermelés nagysága
A fejlesztéssel közvetlenül
érintett épületek,
építmények száma
A fejlesztés eredményeként
megtakarított
energiamennyiség
Támogatott
szemléletformáló akciók
száma
Szemléletformáló
programokban résztvevők
száma

Indikátor
mértékegysége

Bázisérték

Adatforrás

MW

0

kedvezményezett

évente
egyszer

MWh

0

kedvezményezett

évente
egyszer

db

0

kedvezményezett

évente
egyszer

PJ/év

0

kedvezményezett

évente
egyszer

db

0

kedvezményezett

évente
egyszer

fő

0

kedvezményezett

évente
egyszer

Beszámolás
gyakorisága
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4.2. Integrált víz- és tájgazdálkodási programok

4.1.2. Hulladékipari vertikum
kialakítása a hulladékgazdálkodás
energetikai célú fejlesztésével
összhangban

4.2.1. A megye árvízbiztonságának
további erősítése

4.2.2. Belvízvédelmi infrastruktúra
fejlesztése a legsúlyosabb helyzetű
belvízi öblözetekben
4.2.3. Ivóvízminőség javító
programok megvalósítása a
jogszabály által meghatározott
településeken
4.2.4. Szennyvízkezelés
infrastruktúrájának kiépítése a
derogációnak megfelelő fókusszal

Jobb energiafogyasztási
besorolással rendelkező
önkormányzati ingatlanok
száma
Feldolgozott hulladék
mennyisége
Támogatott hulladék
feldolgozó üzemek száma
Támogatásból
kiépített/felújított
árvízvédelmi gátak hossza
Támogatásból
kiépített/felújított
árvízvédelmi létesítmények
száma
Árvízi védelemmel ellátott
területek nagysága
Támogatásból
kiépített/felújított
vízelvezető árkok,
csatornák hossza
Jogszabályi előírásnak
megfelelő minőségű
ivóvízzel ellátott népesség
száma
Támogatásból
kiépített/felújított
szennyvízcsatorna-hálózat
hossza

évente
egyszer

db

0

kedvezményezett

t

0

kedvezményezett

db

0

kedvezményezett

km

0

kedvezményezett

évente
egyszer

db

0

kedvezményezett

évente
egyszer

kedvezményezett

évente
egyszer

ha

évente
egyszer
évente
egyszer

km

0

kedvezményezett

évente
egyszer

fő

0

kedvezményezett

évente
egyszer

km

0

kedvezményezett

évente
egyszer
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Támogatásból
kiépített/felújított
szennyvízkezelő
létesítmények száma
4.2.5. Vízgazdálkodásra irányuló
közép-és felsőfokú képzési struktúra Támogatásból kialakított
megerősítése; kutatási,
mérnöki képzésbe felvételt
együttműködési programok indítása
nyerők száma
a Szolnoki Főiskola bázisán
4.2.6. Megyei holtág program

Rehabilitált holtágak száma

db

0

fő

0

db

0

kedvezményezett

kedvezményezett

kedvezményezett

évente
egyszer

évente
egyszer
évente
egyszer
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II. 5.4.6. Területi hatásvizsgálat - kivonat
4. Prioritás: Környezeti erőforrások hatékony megőrzése
Társadalmi
tényezők
Népesség területi
elhelyezkedése (életmód,
társadalmi mobilitás)

Foglalkoztatás

Szabadidő eltöltése, rekreáció
területi feltételei

Életminőség, egészségi állapot,
szociális helyzet

Társadalom biztonságérzete,
veszélyeztetettség

Gazdasági
tényezők
Térszerkezet,
településrendszer

Természeti erőforrások
kiaknázása (lehetőség, korlát)

Várható közvetlen vagy
közvetett
hatások
A javuló képzettségi szint és
növekvő munkaerő piaci
esélyek révén erősödik a
társadalmi mobilizáció és
mérséklődik az elvándorlás.
A népesség képzettségi
színvonalának emelkedése és a
képzési rendszer reformja
révén javul a foglalkoztatás.
A megye holtágainak többcélú,
köztük rekreációs-ökológiai
irányultságú fejlesztése révén
növekednek a lakosság
szabadidő eltöltését,
rekreációját szolgáló területei.
Az ivóvízminőség javítása,
illetve a szennyvízkezelés
fejlesztése révén javul a
népesség egészségi állapota.

Csökken az ár-és
belvízveszélynek kitett
népesség száma.

Várható közvetlen vagy
közvetett
hatások
Intenzívebbé válik a
területhasználat, a
területigények növekedése
várható.
A megye holtágainak ökológiai
irányultságú fejlesztése révén a
térség természet közeli állapota
erősödik.

Javaslatok a pozitív hatások
erősítésére, a negatív hatások
mérséklésére
A képzési rendszer reformját a
Szolnoki Főiskola bázisán kell
végrehajtani.
Együttműködési programok
indítása szükséges.
Olyan képzések preferálása
szükséges, melyek a térség
foglalkoztatóival, vállalati
együttműködésben valósulnak
meg.
A megyei holtág-rekonstrukciók
során integrált, többcélú
fejlesztési megközelítések
alkalmazása és rekreációs célú
zöldfelület- fejlesztés
szükséges.
Előnyben kell részesíteni az
olyan infrastrukturális
beavatkozásokat, melyek
hozzájárulnak a lakosság
egészségi állapotának és
életminőségének javulásához.
Előnyben kell részesíteni azokat
a beavatkozásokat, melyek a
klímaváltozás hatásai elleni
fellépéshez járulnak hozzá.

Javaslatok a pozitív hatások
erősítésére, a negatív hatások
mérséklésére
A növekvő területigények
mérséklését célzó intézkedések
bevezetése, kiterjesztése
szükséges.
Előnyben kell részesíteni azokat
a beavatkozásokat, melyek
révén a holtágak és
környezetük természet közeli
állapotban marad és
bemutathatóvá válik.
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Ipar, kereskedelem térbeli
szerkezete
Mezőgazdaság,
erdőgazdálkodás
Idegenforgalom

Vízgazdálkodás

nem releváns

nem releváns

A holtágak halászati célú
hasznosítása megerősödik.
A megye holtágainak többcélú,
köztük turisztikai irányultságú
fejlesztése révén pozitív
irányba mozdul a megye
idegenforgalma.
Növekszik a megye ár-és
belvízbiztonsága, javul a
szennyvízkezelés hatékonysága,
javul az ivóvízminősége.
A holtágak az öntözés és
vízmegtartás elemeivé válnak.
Növekszik a lakosság
vízgazdálkodásra vonatkozó
ismerete.

Összehangolt holtágrekonstrukció szükséges.
Előnyben kell részesíteni azokat
a beavatkozásokat, melyek
révén a holtágak ökoturisztikai
hálózatokba szervezhetővé,
illetve bemutathatóvá válnak.
A tervezett beavatkozások
során azok preferálása kell,
melyek révén minél nagyobb
terület válik ár-és belvízelöntéstől mentesültté.
A képzési rendszer átalakítása
során előnyben kell részesíteni
azokat a képzéseket, melyek a
vízgazdálkodás innovatív
megközelítésére alapoznak.
A megújuló energiák
kiaknázásának, hasznosításának
ösztönzése szükséges. A
terhelhetőség meghatározása
és annak megfelelő
területhasználat alkalmazása
szükséges.
A fejlesztések során előnyben
kell részesíteni a legrosszabb
állapotú vezetékszakaszok
felújítását, illetve a helyi
adottságokhoz illeszkedő
gyűjtőhálózatok fejlesztését.
A megújuló energiaforrások
használatának ösztönzése
szükséges.
A támogatott beavatkozások
során előnyben kell részesíteni
azokat, melyek a hulladékok
energetikai célú hasznosítását
végzik.

Térség eltartó képessége,
versenyképessége

A megújuló energiák növekvő
alkalmazása révén javul a
térség eltartó képessége.

Műszaki infrastruktúra

Javul a műszaki infrastruktúra
állapota az ár-, belvízelvezető
rendszerek fejlesztése, a
szennyvízkezelés
infrastruktúrájának javítása
révén.
A megújuló energiaforrások
alkalmazása.
Hulladékok energetikai célú
felhasználása növekszik.

Energiaellátás
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Környezeti
elemek
Talaj, termőföld

Földtani-és ásványvagyon
Levegő minősége
Felszíni és felszín alatti vizek
(mennyiség és minőség)

Hulladékgazdálkodás

Tájszerkezet, tájhasználat
Élővilág (védett területek,
biodiverzitás)
Épített környezet, kulturális
örökség

Várható közvetlen vagy
közvetett
hatások
Csökken a mezőgazdasági
művelésre nem használható
termőterületek nagysága.

nem releváns
nem releváns
Javul a víztestek állapota a
megvalósuló és fejlődő
víztisztítási technológiák révén.
A megye holtágainak többcélú
hasznosítása révén a holtágak
vízutánpótlásként
funkcionálhatnak.
Korszerű hulladékgazdálkodás
valósul meg, az újrahasznosítás
egyre nagyobb mértékű.
Hulladékok energetikai célú
felhasználása növekszik.
Javul a tájhasználat szerkezete.
Növekszik a biodiverzitás, a
természetközeli területek
nagysága.
nem releváns

Javaslatok a pozitív hatások
erősítésére, a negatív hatások
mérséklésére
Előnyben szükséges részesíteni
azokat a fejlesztéseket, melyek
révén a termőterületek ár-és
belvízi veszélyeztetettsége
csökken.
nem releváns
nem releváns
Azokat a fejlesztéseket
szükséges előnyben részesíteni,
melyek révén a legjobb
hatásfokú víztisztítás valósul
meg, melyek révén lehetőség
nyílik az érintett vízbázisok
kiváltására.
A hulladékok feldolgozását,
újrahasznosítását, energetikai
célú hasznosítását segítő
infrastrukturális beruházások
ösztönzése szükséges.
Táji adottságokhoz igazodó
tájhasználat preferálása.
Holtág-rezervátumok
kialakítása szükséges.
nem releváns

II. 5.4.7. A teljesítés-igazolás követelményrendszerének kialakítása
Nem releváns.
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II. 5.5. Prioritás megnevezése: Esélyteremtő, befogadó, egészséges
társadalom
II. 5.5.1. A prioritáshoz kapcsolódó elérendő célok részletes meghatározása
Prioritás kapcsolódása a releváns tematikus célkitűzésekhez
A prioritás az alábbi európai uniós tematikus célkitűzésekhez és beruházási prioritásokhoz
kapcsolódik:
(2.) Infokommunikációs technológiákhoz való hozzáférés elősegítése
2. (b) az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés elősegítése és e
technológiák használatának és minőségének fokozása a digitális jártasság és az e-tanulás
fejlesztése, valamint a digitális társadalmi befogadással, a digitális jártassággal és a megfelelő
vállalkozói készséggel kapcsolatos beruházások révén
2. (c) az e-kormányzás, az e-tanulás, az e-befogadás, az e-kultúra és az e-egészségügy IKTalkalmazásainak megerősítése
(8.) A foglalkoztatás bővítése és a munkavállalói mobilitás ösztönzése
8. (b) a foglalkoztatás barát növekedés elősegítése a saját belső potenciál kifejlesztése révén,
az adott területeket érintő területi stratégia részeként, beleértve a hanyatló ipari régiók
átalakítását, valamint a konkrét természeti és kulturális erőforrások fejlesztését, illetve az
ezekhez való hozzáférhetőség javítását
8. (c) helyi fejlesztési kezdeményezések és szomszédos szolgáltatásokat nyújtó struktúrák
támogatása új munkahelyek teremtése érdekében
(9.) A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem
9. (a) beruházás a nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és szociális
infrastruktúrába, az egészségügyi státuszbeli egyenlőtlenségek csökkentése, valamint átállás
az intézményi szolgáltatásokról a közösségi alapú szolgáltatásokra
9. (b) a városi és falusi területek és az ott élő rászoruló közösségek fizikai rehabilitációjának és
gazdasági és társadalmi fellendülésének támogatása
9. (i) közösségek szintjén irányított helyi fejlesztési stratégiák
(10.) Befektetés az oktatásba, készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba
10. (a) oktatási és képzési infrastruktúrák kifejlesztésével
10.(b) a korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a minőségi oktatáshoz való egyenlő
hozzáférés ösztönzése mind a koragyermekkori nevelésben, mind a közoktatásban
10. (c) az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való hozzáférés ösztönzése, a
munkavállalók készségeinek és kompetenciáinak naprakésszé tétele, továbbá az oktatási és
képzési rendszereknek a munkaerő-piaci igényekhez való jobb igazítása, beleértve a
szakoktatás és –képzés színvonalának a javítását, a munkahelyi tanulási és a
tanulószerződéses gyakorlati képzési rendszerek, mint pl. a duális oktatási rendszerek
kialakítását és továbbfejlesztését
A prioritás keretei közt tervezett intézkedések és beavatkozások hatékonyan szolgálják az EU2020
(8.) (9.) (10.) és (2.) tematikus célkitűzéseit, hiszen a foglalkoztatási és képzési programok, az
oktatási-, kulturális-, szociális- és egészségügyi intézményrendszer kapacitásainak fejlesztése, a
digitális írástudás, illetve az infokommunikáció ismereteinek és hálózatának fejlesztése egyaránt
segíti a lakosság munkaerőpiacra való belépését, azon való megerősödését, ezáltal a foglalkoztatás
növekedését és a társadalom hátrányos helyzetű rétegeinek integrációját, a társadalmi szolidaritás
megerősödését.
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Prioritás kapcsolódása a releváns megyei stratégiai célkitűzésekhez
A prioritás az egészségügyi ellátórendszerek fejlesztése, illetve az egészséges, sportos életmódra
nevelő programjai a nevelési-, oktatási intézmények fejlesztése, az alap-, az informatikai és a nyelvi
kompetenciák fejlesztése révén illeszkedik az A1. „Egészséges, képzett lakosság és együttműködő
társadalom” átfogó, illetve az S1. „A lakosság képzettségi szintjének és egészségi állapotának
javítása” specifikus célhoz. A prioritás az oktatási, egészségügyi és szociális ellátórendszerek
fejlesztése, továbbá a képzési, szociális, foglalkoztatási, alternatív és társadalmi érzékenységet növelő
programok révén az S3. „Leszakadó társadalmi csoportok életminőségének és esélyegyenlőségeinek
javítása”, és az S4. „Társadalom és gazdaság megújulását hátráltató infrastrukturális hiányosságok
felszámolása” specifikus célokhoz is hozzájárul. A prioritás külön fókuszáltság nélkül, az egész
megyére kiterjedően megfogalmazott beavatkozásaival mind az öt területi célban megfogalmazott
elváráshoz hozzájárul.

A prioritás rövid bemutatása
Ezen prioritás keretei közt a humán erőforrások fejlesztése áll a középpontban oly módon, hogy az
oktatási, egészségügyi és szociális ellátórendszerek fejlesztése, továbbá a képzési, szociális,
foglalkoztatási, alternatív és társadalmi érzékenységet növelő továbbá az egészséges, sportos
életmódra nevelő programok megvalósítására nyújt lehetőséget.

II. 5.5.2. A prioritás szakmai tartalmának összefoglaló bemutatása
A prioritásban kialakításra kerülő négy intézkedés keretében az egyének és a társadalmi hálózatok
megerősítése és infrastrukturális beavatkozások révén javul a megye népességének változásokhoz
való alkalmazkodóképessége, képzési szintje, illetve fizikai és mentális egészsége.
5.1. Intézkedés: Foglalkoztatási programok
Az intézkedés célja a szegénység, a társadalmi és munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésének
megfékezése, az önálló jövedelemszerzésre való képesség kialakítása, fejlesztése. Az intézkedés
keretében olyan, a lakosság és főként a hátrányos helyzetű csoportok, romák, inaktív helyi lakosság
foglalkoztatását, munkába való bevezetését szolgáló programok valósulhatnak meg, melyek révén a
sérülékeny társadalmi csoportok hatékonyan integrálódhatnak a társadalomba, miközben
egzisztenciális helyzetük is javul.
5.1.1. Beavatkozás: Hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiaci integrációját szolgáló
programok
E beavatkozás keretében főként a munkaerőpiacról kiszorult hátrányos helyzetű társadalmi
csoportokat a munka világába vissza/vezető képzési-, átképzési-, foglalkoztatási programok,
közmunkaprogramok, helyi erőforrásokra épülő értékteremtő köz- és szociális
földmunkaprogramok valósulhatnak meg, melyek nemcsak munkához és megélhetéshez juttatják
a népességet, hanem munkakultúrát alakítanak ki, és egyben a társadalmi kohéziót is erősítik. A
beavatkozás fontos elemét képezik a többségében romák lakta térségeket célzó
közösségfejlesztési- képzési- és mikrovállalkozási programok, melyek elősegítik a helyi gazdaság
fejlesztését, ugyanakkor jelentős a szerepük a társadalmi felzárkózás folyamatában is. A
beavatkozás építeni kíván a hagyományosan romák által végzett mesterségek újraélesztésére,
ezáltal növelve foglalkoztatásukat, jövedelemszerzési lehetőségeiket, míg a mentorált
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mikrovállalkozói programok a hátrányos helyzetű lakosság vállalkozóvá válását, gazdaságba való
bekapcsolódását segítik.
5.1.2. Beavatkozás: Integrált víz, ártéri-és tájgazdálkodási képzési és foglalkoztatási programok
E beavatkozás keretében a megye termőhelyi-táji adottságaihoz igazodóan olyan képzési és
foglalkoztatási programok valósulhatnak meg, melyek révén nemcsak az e programokban részt
vevők életminősége és foglalkoztatottsága javul, hanem a táji teljesítőképesség is. A felhagyott
területeken, árterekben, a mezőgazdasági termelésre nem, vagy nem megfelelő mértékben
alkalmas területeken megoldást jelenthetnek a jelentős élőmunka-igényű fásítási, erdőtelepítésiművelési, táj-rehabilitációt, művelési ág váltást szolgáló, vagy a meglévő vízelvezető rendszerek
karbantartását célzó foglalkoztatási- és közmunkaprogramok. A mezőgazdasági művelésre
alkalmas területeken energianövények telepítése, művelése, feldolgozása, hasznosítása történhet
meg a térségi és alternatív foglalkoztatási programokkal kiegészítve, melyek egyfajta szociális
szövetkezetként, faluszövetkezetként működve és megfelelő, homogén minőségű termelést
megcélozva programozott mennyiségben termelnek a helyi piacokra.

5.2. Intézkedés: Lakosság oktatási, képzési eszközrendszerének fejlesztése
Ezen intézkedés beavatkozásai révén javul a megye lakosságának a minőségi oktatási feltételekhez
való hozzáférése, általuk a lakosság olyan ismeretekre, készségekre, kompetenciákra tesz szert,
melyek alapvetőek egyrészt a társadalmi felzárkózáshoz, másrészt a jövő információs társadalmába
való sikeres bekapcsolódáshoz, ezáltal járul hozzá az intézkedés a megye hosszú távú
versenyképességéhez.
5.2.1. Beavatkozás: Oktatási, nevelési intézmények fejlesztése
E beavatkozás keretében az óvodai nevelés, az alap-és középfokú oktatási, továbbá az élethosszig
tartó tanulást és a minőségi oktatást támogató kulturális intézmények infrastruktúrájának,
személyi és tárgyi feltételeinek fejlesztése, továbbá alapkompetenciák javítására irányuló képzési
programok és eszközbeszerzések valósulhatnak meg. Az óvodai feladatellátó helyek fejlesztései
során a hiányzó kapacitások kiépítése, egészséges és motiváló környezet kialakítása valósulhat
meg.
5.2.2. Beavatkozás: Információs társadalomba való bekapcsolódás eszközrendszerének
megteremtése
E beavatkozás keretében az informatikai, számítógép-felhasználói és idegen nyelvi ismereteket,
kompetenciákat növelő képzési programok, tananyagfejlesztések, elektronikus szolgáltatások,
kapcsolódó eszközbeszerzések és infrastruktúra kiépítések, (pl. szélessávú internethálózat)
fejlesztések valósulhatnak meg iskolarendszeren kívüli képzési keretek közt.

5.3. Intézkedés: Lakosság egészégi állapotának javulását szolgáló eszközrendszer fejlesztése
Az egészségügyi ellátórendszer kapacitása, struktúrája, működése és infrastrukturális állapota
jelentősen befolyásolja a népesség egészségi állapotát. Az egészségügyi alap-és járó beteg
szakellátás, fekvőbeteg-ellátás fejlesztései, az egészségturisztika és a meglévő fürdők egészségügyi
szolgáltatásainak bővítése, valamint a lakosság egészséges életmóddal kapcsolatos ismereteinek
bővülése, gyakorlatának elterjesztése és az egészségfejlesztés, betegségmegelőzés hozzájárul az
egészségi állapot javulásához. A sportolás kiemelten fontos szerepet játszik a fizikai és mentális
egészség megőrzésében, az egészségtudatos magatartás kialakításában, a népesség gazdasági
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aktivitásának előmozdításában, melyet a szabadidő egészséges eltöltésének infrastrukturális
fejlesztései egészítenek ki.
5.3.1. Beavatkozás: Egészségügyi ellátás feltételrendszerének megerősítése
A beavatkozás keretében az egészségügyi ellátás feltételrendszerének megerősítésére kerül sor.
Egyrészről az egészségügyi alap-és járóbeteg-szakellátás, illetve fekvőbeteg-ellátás intézményi-,
személyi- és eszköz (elavult vagy hiányos műszerpark, IKT fejlesztések) feltételeinek javítását célzó
beavatkozások, másrészről a turisztikai attrakciók egészségügyi szolgáltatásokkal való
kiegészítése, célzottan a megyében már meglévő fürdők egészségügyi szolgáltatásokkal pl.
gyógyászati részlegekkel történő fejlesztései valósulhatnak meg a kapcsolódó képzési
programokkal és eszközbeszerzésekkel. Ezen beavatkozások révén javul a népesség egészségügyi
szolgáltatásokhoz való hozzáférése, illetve egészségi állapota.
5.3.2. Beavatkozás: Egészségtudatos életmódra nevelő programok, szűrőprogramok, a sport
feltételrendszerének megteremtése
E beavatkozás keretében valósulhatnak meg a lakosság közeli szűrési programok, a komplex
egészségnevelési, felvilágosító programok, az egészséges életmód elemeinek terjesztése, az
iskolai programokba mentálhigiénés szakemberek bevonása, az egészségnevelés, a tömegsport
infrastrukturális fejlesztése, a lakosság szabadidős, rekreációs sporttevékenységének ösztönzése,
feltételeinek kiépítése az egészségmegőrzés, és-fejlesztés, illetve a prevenció érdekében.
5.4. Intézkedés: Szociális ellátórendszer fejlesztése
A megye társadalmának kohéziója és a hátrányos helyzetű csoportok hatékony és gyors integrációja
céljából a szociális ellátórendszer megerősítése és célzott, az esélyegyenlőséget, társadalmi
érzékenységet, önszerveződést segítő akciók és programok megvalósítása indokolt ezen intézkedés
keretei közt. Ezen programok révén tudatosabbá válnak a helyi és térségi közösségek, elterjed az
öngondoskodó képesség, javul a sérülékeny társadalmi csoportok életesélye, életminősége és
enyhíthető a társadalom individualizálódása, illetve mérséklődik a népesség elvándorlása.
5.4.1. Beavatkozás: Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális
fejlesztései
Jelen beavatkozás keretében szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások
infrastrukturális és eszközberuházásai valósulhatnak meg. A beavatkozás szolgálja egyrészről a
szociális alapszolgáltatások (étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató szolgáltatás, utcai szociális munka, nappali ellátás,
tanya-és falugondnoki szolgálat) infrastrukturális, illetve az elavult, vagy hiányos eszközpark
fejlesztéseit. Másrészről a gyermekek napközbeni ellátását szolgáló bölcsődék és családi napközik
kialakítását, kapacitásbővítését, szolgáltatásainak fejlesztését célzó infrastrukturális beruházások
és eszközbeszerzések valósulhatnak meg.
5.4.2. Beavatkozás: Esélyegyenlőség javító szolgáltatások, társadalmi érzékenységet növelő,
önszerveződést segítő programok
A beavatkozás keretében szociális és támogató szolgáltatásokra, tanya-és falugondnoki szolgálat
hálózatára, a hátrányos helyzetűekkel foglalkozók, azok ügyeit intéző hivatali szféra dolgozóit, de
a vállalkozásokat és felsőoktatási intézményeket is megcélzó, társadalmi érzékenységét növelő
programokra, célirányos képzésekre (pl. szociális munkás), illetve a támogató intézményrendszer
összehangolt fejlesztésére van lehetőség. A társadalom kohéziójának és önszerveződésének
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erősítésére fontos eszközül szolgálnak a közösségépítő, társadalmi részvételt és partnerséget
növelő akciók, programok.
5.4.3. Beavatkozás: Megyei ösztöndíj-, tehetség- és letelepedési, illetve szociális bérlakás
programok
A népesség elvándorlásának mérséklése és a fiatal, (szak)képzett munkaerő helyben tartása,
letelepedése céljából ösztöndíj-, tehetség- és letelepedési alapok, programok kidolgozása és
megvalósítása, a tehetséges fiatalok mentorálása, fiatalok pályaorientációs felkészítése és
motiválása lehet hatékony eszközrendszer e beavatkozás keretei közt. A beavatkozás keretében a
tehetséges, és hátrányos helyzetű, illetve fogyatékkal élők szak- és felsőoktatásban való
részvételének elősegítése, támogatása is megvalósul. Ezen hosszú távú programokat
infrastrukturális beavatkozások, nevezetesen szociális bérlakás-állomány építése egészíti ki,
ezáltal segítve a helyben tartást, letelepedést.

229

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM

II. 5.5.3. A prioritás részletes tartalmának bemutatása
1. számú táblázat: Finanszírozandó projektcsomagok összefoglaló táblája
Prioritás azonosítója, neve:

Sorszám

Intézkedés és Projektcsomag
32
megnevezése

5. prioritás: Esélyteremtő, befogadó, egészséges társadalom Szolnok MJV

Projektcsomag
területi
33
specifikumai

1. Intézkedés megnevezése: 5.1.

21. Társadalmi
együttműködés
ösztönzése

Célcsoport
megjelölése

Projektcsomag
ütemezése

(Indikatív, teljes
összeg, (Millió
Ft))

Finanszírozó
forrás
(uniós,
nemzetközi,
hazai)

Kapcsolódó EU
tematikus
célkitűzés
(uniós
finanszírozás
esetén)

Projektcsomaghoz
kapcsolódó eredmény
és output indikátorok
(jellemzően
prioritásonként)

Együttműködésben
megvalósuló
projektcsomagok
(igen/nem)

Foglalkoztatási programok

Szolnok MJV ITB
programja –
1.1

Jellemző
kedvezményezettek köre

Projektcsomag
költségigénye

Szolnok

települési
önkormányzat,
nonprofit
szervezetek,

kkv-k,
hátrányos
helyzetű
lakosság

2014-2017

200,0

uniós

(8) a
foglalkoztatás
és a
munkavállalói
mobilitás
ösztönzése
9.) A társadalmi
befogadás
előmozdítása
és a szegénység
elleni küzdelem

Foglalkoztatási
programokban
résztvevők száma
(fő),
Foglalkoztatottak
számának
növekedése JNSZ
megyében (fő)

igen

(10) Az
oktatásba és az
A 2014. április 14-én kiküldött Excel táblázatokban megnevezett projektcsomagokat (sorszám, megnevezés) szükséges a táblázat soraiban megjeleníteni intézkedésenként szerinti bontásban,
kiegészítve az ágazati OP-khoz kapcsolódó tervezett projektcsomagokkal.
32

Az adott megyei prioritáson belül a megyék által megjelölt intézkedéshez kapcsolódó projektcsomagokat kell megnevezni. Ezt a megyék jelölik ki, és kapcsolják a TOP-hoz és egyéb OP-khoz. A
projektcsomag egy intézkedéshez tartozó, egymással összefüggő, egymáshoz kapcsolódva megvalósítható projektek csoportja.
A megyei stratégia területi céljai/prioritásai alapján meg kell határozni az egyes megyén belüli térkategóriákban alkalmazható specifikus projekt tartalmi kritériumokat. Lehetőség van arra, hogy egy
adott projektcsomag kizárólag egy adott térkategóriához tartozzon (pl. vidékfejlesztéshez kapcsolódó üzleti infrastruktúra fejlesztési projektcsomag elsősorban vidéki térségekben támogatandó). Elvárás,
hogy minél több projektcsomag esetében meghatározásra kerüljenek területi célok szerinti tartalmi specifikumok (példa: hátrányos helyzetű vidéki térségben az iparterület fejlesztését célzó
projektcsomag esetében kizárólag betelepülő KKV-k esetében van lehetőség támogatásra).
33
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egész életen át
tartó tanulásba
beruházás;

Szolnok MJV ITB
programja –
1.2.

Társadalmi
együttműködés
ösztönzése

2. Intézkedés megnevezése: 5.3.

2.1.

Szolnok MJV ITB
programja –

Szolnok

megye
lakossága

2014-2017

63,52

uniós

Szolnok

települési
önkormányzat,
nonprofit
szervezetek,
gazdasági
társaságok

megye
lakossága

2014-2017

978,8

uniós

3.1.

igen

Támogatott
egészségügyi
szolgáltatásokat
igénybe vevők
száma (fő)
Felújított rendelők
és egyéb
egészségügy
intézmények száma
(db)

(9.) A
társadalmi
befogadás
előmozdítása
és a szegénység
elleni küzdelem

igen

A támogatott
intézményekben
bölcsődei/családi
napközi ellátásban
részesülő
gyermekek száma
(fő)
Támogatásból
felújított, épített

igen

Intézkedés: Szociális ellátórendszer fejlesztése

Szolnok MJV ITB
programja –
4. Belváros rehabilitáció
III. ütem kiegészítő
eleme: Szapári úti óvoda
kiváltása, új 6
csoportszobás óvoda
építése a belvárosban

Foglalkoztatási
programokban
résztvevők száma
(fő),
Foglalkoztatottak
számának
növekedése JNSZ
megyében (fő)

A Lakosság egészségi állapotának javulását szolgáló eszközrendszer fejlesztése

13. Humán-infrastruktúra
fejlesztések

3. Intézkedés megnevezése: 5.4.

települési
önkormányzat,
önkormányzati
intézmények,
nonprofit
szervezetek

(8) a
foglalkoztatás
és a
munkavállalói
mobilitás
ösztönzése
9.) A társadalmi
befogadás
előmozdítása
és a szegénység
elleni küzdelem
(10) Az
oktatásba és az
egész életen át
tartó tanulásba
beruházás;

Szolnok

települési
önkormányzat,
nonprofit
szervezetek

megye
lakossága

2014-2017

500,0

uniós

(8) a
foglalkoztatás
és a
munkavállalói
mobilitás
ösztönzése
(9.) A
társadalmi
befogadás
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3.2.

Szolnok MJV ITB
programja –

Szolnok

települési
önkormányzat,
nonprofit
szervezetek

Szolnok

települési
önkormányzat,
önkormányzati
intézmények,
nonprofit
szervezetek

megye
lakossága

2014-2017

230,89

uniós

(9.) A
társadalmi
befogadás
előmozdítása
és a szegénység
elleni küzdelem

Szolnok

települési
önkormányzat,
nonprofit

megye
lakossága

2014-2017

452,36

uniós

(8) a
foglalkoztatás
és a

10. Gyermekintézmények
fejlesztése

3.3

Szolnok MJV ITB
programja –
14. Akadálymentesítés
közintézményekben

3.4

Szolnok MJV ITB
programja –
–

előmozdítása
és a szegénység
elleni küzdelem
(10.) Az
oktatásba, a
készségekbe és
az egész életen
át tartó
tanulásba
történő
beruházás
(8) a
foglalkoztatás
és a
munkavállalói
mobilitás
ösztönzése
(9.) A
társadalmi
befogadás
előmozdítása
és a szegénység
elleni küzdelem
(10.) Az
oktatásba, a
készségekbe és
az egész életen
át tartó
tanulásba
történő
beruházás

megye
lakossága

2014-2017

550,0

uniós

épületek száma
(db)

A támogatott
intézményekben
bölcsődei/családi
napközi ellátásban
részesülő
gyermekek száma
(fő)
Támogatásból
felújított, épített
épületek száma
(db)

igen

A fejlesztéssel
közvetlenül
érintett épületek,
építmények száma
(db)

igen

Támogatott
szemléletformáló
akciók száma (db)

igen
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22. A helyi identitás és
kohézió erősítése
fejlesztése

Prioritás azonosítója, neve:

Sorszám

Intézkedés és
Projektcsomag
megnevezése34

szervezetek

munkavállalói
mobilitás
ösztönzése
(9.) A
társadalmi
befogadás
előmozdítása
és a szegénység
elleni küzdelem
(10.) Az
oktatásba, a
készségekbe és
az egész életen
át tartó
tanulásba
történő
beruházás

Szemléletformáló
akciókba bevont
lakosság száma (fő)

5. prioritás: Esélyteremtő, befogadó, egészséges társadalom

Projektcsomag területi
specifikumai35

Jellemző
kedvezményezettek köre

Célcsoport
megjelölése

Projektcsomag
ütemezése

Projektcsomag
költségigénye
(Indikatív, teljes
összeg, (Millió Ft)

Finanszírozó
forrás
(uniós,
nemzetközi,
hazai)

Kapcsolódó EU
tematikus
célkitűzés
(uniós
finanszírozás
esetén)

Projektcsomaghoz
kapcsolódó eredmény
és output indikátorok
(jellemzően
prioritásonként)

Együttműködésben
megvalósuló
projektcsomagok
(igen/nem)

1.4A 2014. április 14-én kiküldött Excel táblázatokban megnevezett projektcsomagokat (sorszám, megnevezés) szükséges a táblázat soraiban megjeleníteni intézkedésenként szerin1.5ti bontásban,
kiegészítve az ágazati OP-khoz kapcsolódó tervezett projektcsomagokkal.
34

Az adott 1.6megyei prioritáson belül a megyék által megjelölt intézkedéshez kapcsolódó projektcsomagokat kell megnevezni. Ezt a megyék jelölik ki, és kapcsolják a TOP-hoz és egyéb OP-kh1.7oz. A
projektcsomag egy intézkedéshez tartozó, egymással összefüggő, egymáshoz kapcsolódva megvalósítható projektek csoportja.
A megyei stratégia területi céljai/prioritásai alapján meg kell határozni az egyes megyén belüli térkategóriákban alkalmazható specifikus projekt tartalmi kritériumokat. Lehetőség van arra, hogy egy
adott projektcsomag kizárólag egy adott térkategóriához tartozzon (pl. vidékfejlesztéshez kapcsolódó üzleti infrastruktúra fejlesztési projektcsomag elsősorban vidéki térségekben támogatandó). Elvárás,
hogy minél több projektcsomag esetében meghatározásra kerüljenek területi célok szerinti tartalmi specifikumok (példa: hátrányos helyzetű vidéki térségben az iparterület fejlesztését célzó
projektcsomag esetében kizárólag betelepülő KKV-k esetében van lehetőség támogatásra).
35
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1. .Intézkedés megnevezése: 5.3.

1.1

III. 6. Jászapáti Járás
Fejlesztési
Részprogramja –
Egészségügyi
alapellátás fejlesztése

1.2

III. 6. Jászberényi Járás
Fejlesztési
Részprogramja –
Egészségügyi
alapellátás fejlesztése

1.3

III. 6. Karcagi Járás
Fejlesztési
Részprogramja –
Egészségügyi
alapellátás fejlesztése

1.4

III. 6. Kunhegyesi Járás
Fejlesztési
Részprogramja –
Egészségügyi
alapellátás fejlesztése

A Lakosság egészségi állapotának javulását szolgáló eszközrendszer fejlesztése

Alattyán,
Jászalsószentgyörgy,
Jászdózsa

helyi
önkormányzat,
nonprofit
szervezetek,
gazdasági
társaságok

Jászberény
Jászfelsőszentgyörgy,
Jásztelek

helyi
önkormányzat,
nonprofit
szervezetek,
gazdasági
társaságok

Berekfürdő,
Kenderes,
Kunmadaras

helyi
önkormányzat,
nonprofit
szervezetek,
gazdasági
társaságok

Abádszalók,
Tomajmonostora

helyi
önkormányzat,
nonprofit
szervezetek,
gazdasági
társaságok

megye
lakossága

megye
lakossága

megye
lakossága

megye
lakossága

2014-2017

2014-2017

2014-2017

2014-2017

225,0

82,0

87,0

120,0

uniós

(9.) A
társadalmi
befogadás
előmozdítása és
a szegénység
elleni küzdelem

uniós

(9.) A
társadalmi
befogadás
előmozdítása és
a szegénység
elleni küzdelem

uniós

(9.) A
társadalmi
befogadás
előmozdítása és
a szegénység
elleni küzdelem

uniós

(9.) A
társadalmi
befogadás
előmozdítása és
a szegénység
elleni küzdelem

Támogatott
egészségügyi
szolgáltatásokat
igénybe vevők
száma (fő)
Felújított rendelők
és egyéb
egészségügyi
intézmények
száma (db)
Támogatott
egészségügyi
szolgáltatásokat
igénybe vevők
száma (fő)
Felújított rendelők
és egyéb
egészségügyi
intézmények
száma (db)
Támogatott
egészségügyi
szolgáltatásokat
igénybe vevők
száma (fő)
Felújított rendelők
és egyéb
egészségügyi
intézmények
száma (db)
Támogatott
egészségügyi
szolgáltatásokat
igénybe vevők
száma (fő)
Felújított rendelők
és egyéb
egészségügyi
intézmények
száma (db)

igen

igen

igen

igen
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Cibakháza,
Kunszentmárton,
Tiszakürt

helyi
önkormányzat,
nonprofit
szervezetek,
gazdasági
társaságok

1.6

III. 6. Mezőtúri Járás
Fejlesztési
Részprogramja –
Egészségügyi
alapellátás fejlesztése

Túrkeve

helyi
önkormányzat,
nonprofit
szervezetek,
gazdasági
társaságok

1.7

III. 6. Szolnoki Járás
Fejlesztési
Részprogramja –
Egészségügyi
alapellátás fejlesztése

Rákóczifalva, Szajol,
Tószeg, Újszász,
Tiszavárkony,
Zagyvarékas

helyi
önkormányzat,
nonprofit
szervezetek,
gazdasági
társaságok

1.8

III. 6. Tiszafüredi Járás
Fejlesztési
Részprogramja –
Egészségügyi
alapellátás fejlesztése

Tiszafüred,
Tiszaderzs,
Tiszaszőlős, Tiszaigar

helyi
önkormányzat,
nonprofit
szervezetek,
gazdasági
társaságok

megye
lakossága

2014-2017

1.9

III. 6. Törökszentmiklósi
Járás Fejlesztési

Kengyel

helyi
önkormányzat,

megye
lakossága

2014-2017

1.5

III. 6. Kunszentmártoni
Járás Fejlesztési
Részprogramja –
Egészségügyi
alapellátás fejlesztése

megye
lakossága

megye
lakossága

megye
lakossága

2014-2017

2014-2017

2014-2017

uniós

(9.) A
társadalmi
befogadás
előmozdítása és
a szegénység
elleni küzdelem

uniós

(9.) A
társadalmi
befogadás
előmozdítása és
a szegénység
elleni küzdelem

uniós

(9.) A
társadalmi
befogadás
előmozdítása és
a szegénység
elleni küzdelem

710,0

uniós

(9.) A
társadalmi
befogadás
előmozdítása és
a szegénység
elleni küzdelem

40,0

uniós

(9.) A
társadalmi

150,0

100,0

640,0

Támogatott
egészségügyi
szolgáltatásokat
igénybe vevők
száma (fő)
Felújított rendelők
és egyéb
egészségügyi
intézmények
száma (db)
Támogatott
egészségügyi
szolgáltatásokat
igénybe vevők
száma (fő)
Felújított rendelők
és egyéb
egészségügyi
intézmények
száma (db)
Támogatott
egészségügyi
szolgáltatásokat
igénybe vevők
száma (fő)
Felújított rendelők
és egyéb
egészségügyi
intézmények
száma (db)
Támogatott
egészségügyi
szolgáltatásokat
igénybe vevők
száma (fő)
Felújított rendelők
és egyéb
egészségügyi
intézmények
száma (db)
Támogatott
egészségügyi

igen

igen

igen

igen

igen
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Részprogramja –
Egészségügyi
alapellátás fejlesztése

nonprofit
szervezetek,
gazdasági
társaságok

2. Intézkedés megnevezése: 5.4.

2.1.

2.2.

III. 1. Jászapáti Járás
Fejlesztési
Részprogramja –
Gyermekintézmények
fejlesztése

III. 1. Jászberényi Járás
Fejlesztési
Részprogramja –
Gyermekintézmények
fejlesztése

befogadás
előmozdítása és
a szegénység
elleni küzdelem

szolgáltatásokat
igénybe vevők
száma (fő)
Felújított rendelők
és egyéb
egészségügyi
intézmények
száma (db)

Intézkedés: Szociális ellátórendszer fejlesztése

Alattyán, Jánoshida,
Jászalsószentgyörgy,
Jászkisér, Jászladány

Jászárokszállás,
Jászberény (3),
Jászfényszaru (2),
Jásztelek,
Pusztamonostor

helyi
önkormányzat,
nonprofit
szervezetek

helyi
önkormányzat,
nonprofit
szervezetek

megye
lakossága

megye
lakossága

2014-2017

2014-2017

370,0

2 052,0

uniós

uniós

(8) a
foglalkoztatás
és a
munkavállalói
mobilitás
ösztönzése
(9.) A
társadalmi
befogadás
előmozdítása és
a szegénység
elleni küzdelem
(10.) Az
oktatásba, a
készségekbe és
az egész életen
át tartó
tanulásba
történő
beruházás
(8) a
foglalkoztatás
és a
munkavállalói
mobilitás
ösztönzése
(9.) A
társadalmi
befogadás
előmozdítása és
a szegénység
elleni küzdelem

A támogatott
intézményekben
bölcsődei/családi
napközi ellátásban
részesülő
gyermekek száma
(fő)
Támogatásból
felújított, épített
épületek száma
(db)

igen

A támogatott
intézményekben
bölcsődei/családi
napközi ellátásban
részesülő
gyermekek száma
(fő)
Támogatásból
felújított, épített
épületek száma
(db)

igen
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2.3

2.4

III. 1. Karcagi Járás
Fejlesztési
Részprogramja –
Gyermekintézmények
fejlesztése

III. 1. Kunhegyesi
Járás Fejlesztési
Részprogramja –
Gyermekintézmények
fejlesztése

Karcag (2), Kenderes,
Kisújszállás (2),
Kunmadaras

Kunhegyes (2),
Tiszabura

helyi
önkormányzat,
nonprofit
szervezetek

helyi
önkormányzat,
nonprofit
szervezetek

megye
lakossága

megye
lakossága

2014-2017

2014-2017

1 662,5

750,0

uniós

uniós

(10.) Az
oktatásba, a
készségekbe és
az egész életen
át tartó
tanulásba
történő
beruházás
(8) a
foglalkoztatás
és a
munkavállalói
mobilitás
ösztönzése
(9.) A
társadalmi
befogadás
előmozdítása és
a szegénység
elleni küzdelem
(10.) Az
oktatásba, a
készségekbe és
az egész életen
át tartó
tanulásba
történő
beruházás
(8) a
foglalkoztatás
és a
munkavállalói
mobilitás
ösztönzése
(9.) A
társadalmi
befogadás
előmozdítása és
a szegénység
elleni küzdelem
(10.) Az
oktatásba, a

A támogatott
intézményekben
bölcsődei/családi
napközi ellátásban
részesülő
gyermekek száma
(fő)
Támogatásból
felújított, épített
épületek száma
(db)

igen

A támogatott
intézményekben
bölcsődei/családi
napközi ellátásban
részesülő
gyermekek száma
(fő)
Támogatásból
felújított, épített
épületek száma
(db)

igen
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2.5

2.6

III. 1.
Kunszentmártoni
Járás Fejlesztési
Részprogramja –
Gyermekintézmények
fejlesztése

III. 1. Mezőtúri Járás
Fejlesztési
Részprogramja –
Gyermekintézmények
fejlesztése

Cibakháza,
Kunszentmárton (2),
Tiszaföldvár,
Tiszakürt, Tiszasas

Mezőtúr (2), Túrkeve

helyi
önkormányzat,
nonprofit
szervezetek

helyi
önkormányzat,
nonprofit
szervezetek

megye
lakossága

megye
lakossága

2014-2017

2014-2017

393,0

298,0

uniós

uniós

készségekbe és
az egész életen
át tartó
tanulásba
történő
beruházás
(8) a
foglalkoztatás
és a
munkavállalói
mobilitás
ösztönzése
(9.) A
társadalmi
befogadás
előmozdítása és
a szegénység
elleni küzdelem
(10.) Az
oktatásba, a
készségekbe és
az egész életen
át tartó
tanulásba
történő
beruházás
(8) a
foglalkoztatás
és a
munkavállalói
mobilitás
ösztönzése
(9.) A
társadalmi
befogadás
előmozdítása és
a szegénység
elleni küzdelem
(10.) Az
oktatásba, a
készségekbe és
az egész életen

A támogatott
intézményekben
bölcsődei/családi
napközi ellátásban
részesülő
gyermekek száma
(fő)
Támogatásból
felújított, épített
épületek száma
(db)

igen

A támogatott
intézményekben
bölcsődei/családi
napközi ellátásban
részesülő
gyermekek száma
(fő)
Támogatásból
felújított, épített
épületek száma
(db)

igen
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2.7

2.8

III. 1. Szolnoki Járás
Fejlesztési
Részprogramja –
Gyermekintézmények
fejlesztése

III. 1. Tiszafüredi
Járás Fejlesztési
Részprogramja –
Gyermekintézmények
fejlesztése

Besenyszög (2),
Martfű, Rákóczifalva,
Rákócziújfalu, Szajol,
Tiszajenő, Tiszasüly,
Tószeg (2),
Tiszavárkony,
Vezseny

Nagyiván, Tiszafüred
(2), Tiszaszőlős (2)

helyi
önkormányzat,
nonprofit
szervezetek

helyi
önkormányzat,
nonprofit
szervezetek

megye
lakossága

megye
lakossága

2014-2017

2014-2017

1 036,2

452,0

uniós

uniós

át tartó
tanulásba
történő
beruházás
(8) a
foglalkoztatás
és a
munkavállalói
mobilitás
ösztönzése
(9.) A
társadalmi
befogadás
előmozdítása és
a szegénység
elleni küzdelem
(10.) Az
oktatásba, a
készségekbe és
az egész életen
át tartó
tanulásba
történő
beruházás
(8) a
foglalkoztatás
és a
munkavállalói
mobilitás
ösztönzése
(9.) A
társadalmi
befogadás
előmozdítása és
a szegénység
elleni küzdelem
(10.) Az
oktatásba, a
készségekbe és
az egész életen
át tartó
tanulásba

A támogatott
intézményekben
bölcsődei/családi
napközi ellátásban
részesülő
gyermekek száma
(fő)
Támogatásból
felújított, épített
épületek száma
(db)

igen

A támogatott
intézményekben
bölcsődei/családi
napközi ellátásban
részesülő
gyermekek száma
(fő)
Támogatásból
felújított, épített
épületek száma
(db)

igen
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2.9

2.10

III. 1.
Törökszentmiklósi
Járás Fejlesztési
Részprogramja –
Gyermekintézmények
fejlesztése

III. 7. Jászapáti Járás
Fejlesztési
Részprogramja –
Szociális alapellátás
fejlesztése

Fegyvernek,
Tiszatenyő,
Törökszentmiklós (3)

Jászalsószentgyörgy,
Jászapáti, Jászladány
(2)

helyi
önkormányzat,
nonprofit
szervezetek

helyi
önkormányzat,
nonprofit
szervezetek

megye
lakossága

megye
lakossága

2014-2017

2014-2017

985,0

206,5

uniós

uniós

történő
beruházás
(8) a
foglalkoztatás
és a
munkavállalói
mobilitás
ösztönzése
(9.) A
társadalmi
befogadás
előmozdítása és
a szegénység
elleni küzdelem
(10.) Az
oktatásba, a
készségekbe és
az egész életen
át tartó
tanulásba
történő
beruházás
(8) a
foglalkoztatás
és a
munkavállalói
mobilitás
ösztönzése
(9.) A
társadalmi
befogadás
előmozdítása és
a szegénység
elleni küzdelem
(10.) Az
oktatásba, a
készségekbe és
az egész életen
át tartó
tanulásba
történő
beruházás

A támogatott
intézményekben
bölcsődei/családi
napközi ellátásban
részesülő
gyermekek száma
(fő)
Támogatásból
felújított, épített
épületek száma
(db)

igen

A támogatott
intézményekben
ellátásban
részesülő
időskorúak száma
(fő)
Támogatásból
felújított, épített
épületek száma
(db)

igen
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2.11

III. 7. Jászberényi
Járás Fejlesztési
Részprogramja –
Szociális alapellátás
fejlesztése

2.12

III. 7. Karcagi Járás
Fejlesztési
Részprogramja –
Szociális alapellátás
fejlesztése

2.13

III. 7. Kunhegyesi
Járás Fejlesztési

Jászberény (2),
Jászfelsőszentgyörgy,
Jászfényszaru,
Pusztamonostor

helyi
önkormányzat,
nonprofit
szervezetek

megye
lakossága

2014-2017

358,0

uniós

Karcag, Kisújszállás

helyi
önkormányzat,
nonprofit
szervezetek

megye
lakossága

2014-2017

220,0

uniós

Abádszalók (2),
Tiszagyenda,

helyi
önkormányzat,

megye
lakossága

2014-2017

228,0

uniós

(8) a
foglalkoztatás
és a
munkavállalói
mobilitás
ösztönzése
(9.) A
társadalmi
befogadás
előmozdítása és
a szegénység
elleni küzdelem
(10.) Az
oktatásba, a
készségekbe és
az egész életen
át tartó
tanulásba
történő
beruházás
(8) a
foglalkoztatás
és a
munkavállalói
mobilitás
ösztönzése
(9.) A
társadalmi
befogadás
előmozdítása és
a szegénység
elleni küzdelem
(10.) Az
oktatásba, a
készségekbe és
az egész életen
át tartó
tanulásba
történő
beruházás
(8) a
foglalkoztatás

A támogatott
intézményekben
ellátásban
részesülő
időskorúak száma
(fő)
Támogatásból
felújított, épített
épületek száma
(db)

igen

A támogatott
intézményekben
ellátásban
részesülő
időskorúak száma
(fő)
Támogatásból
felújított, épített
épületek száma
(db)

igen

Támogatásból
felújított, épített

igen
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Részprogramja –
Szociális alapellátás
fejlesztése

Tiszaroff

nonprofit
szervezetek

2.14

III. 7.
Kunszentmártoni
Járás Fejlesztési
Részprogramja –
Szociális alapellátás
fejlesztése

Kunszentmárton (2),
Tiszainoka, Tiszakürt,
Tiszasas

helyi
önkormányzat,
nonprofit
szervezetek

megye
lakossága

2014-2017

235,0

uniós

2.15

III. 7. Szolnoki Járás
Fejlesztési
Részprogramja –
Szociális alapellátás

Csataszög, Újszász
(2), Zagyvarékas

helyi
önkormányzat,
nonprofit
szervezetek

megye
lakossága

2014-2017

172,0

uniós

és a
munkavállalói
mobilitás
ösztönzése
(9.) A
társadalmi
befogadás
előmozdítása és
a szegénység
elleni küzdelem
(10.) Az
oktatásba, a
készségekbe és
az egész életen
át tartó
tanulásba
történő
beruházás
(8) a
foglalkoztatás
és a
munkavállalói
mobilitás
ösztönzése
(9.) A
társadalmi
befogadás
előmozdítása és
a szegénység
elleni küzdelem
(10.) Az
oktatásba, a
készségekbe és
az egész életen
át tartó
tanulásba
történő
beruházás
(8) a
foglalkoztatás
és a
munkavállalói

épületek száma
(db)
A támogatott
intézményekben
ellátásban
részesülő
időskorúak száma
(fő)

A támogatott
intézményekben
ellátásban
részesülő
időskorúak száma
(fő)
Támogatásból
felújított, épített
épületek száma
(db)

igen

A támogatott
intézményekben
ellátásban
részesülő

igen
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fejlesztése

2.16

III. 7. Tiszafüredi
Járás Fejlesztési
Részprogramja –
Szociális alapellátás
fejlesztése

Tiszafüred,
Tiszaszőlős (3),
Tiszaderzs, Tiszaörs

helyi
önkormányzat,
nonprofit
szervezetek

2.17

III. 7.
Törökszentmiklósi
Járás Fejlesztési
Részprogramja –
Szociális alapellátás
fejlesztése

Kengyel (2),
Kuncsorba,
Tiszatenyő

helyi
önkormányzat,
nonprofit
szervezetek

megye
lakossága

megye
lakossága

2014-2017

2014-2017

555,0

320,0

uniós

uniós

mobilitás
ösztönzése
(9.) A
társadalmi
befogadás
előmozdítása és
a szegénység
elleni küzdelem
(10.) Az
oktatásba, a
készségekbe és
az egész életen
át tartó
tanulásba
történő
beruházás
(8) a
foglalkoztatás
és a
munkavállalói
mobilitás
ösztönzése
(9.) A
társadalmi
befogadás
előmozdítása és
a szegénység
elleni küzdelem
(10.) Az
oktatásba, a
készségekbe és
az egész életen
át tartó
tanulásba
történő
beruházás
(8) a
foglalkoztatás
és a
munkavállalói
mobilitás
ösztönzése

időskorúak száma
(fő)
Támogatásból
felújított, épített
épületek száma
(db)

A támogatott
intézményekben
ellátásban
részesülő
időskorúak száma
(fő)
Támogatásból
felújított, épített
épületek száma
(db)

igen

A támogatott
intézményekben
ellátásban
részesülő
időskorúak száma
(fő)

igen
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(9.) A
társadalmi
befogadás
előmozdítása és
a szegénység
elleni küzdelem
(10.) Az
oktatásba, a
készségekbe és
az egész életen
át tartó
tanulásba
történő
beruházás

2.18

III. 8. Jászapáti Járás
Fejlesztési
Részprogramja –
Egyéb közszolgáltatás
fejlesztése

2.19

III. 8.
Kunszentmártoni
Járás Fejlesztési
Részprogramja –
Egyéb közszolgáltatás
fejlesztése

Jászivány, Jászkisér

Csépa, Nagyrév

2.20

III. 8. Mezőtúri Járás
Fejlesztési
Részprogramja –
Egyéb közszolgáltatás
fejlesztése

Mesterszállás

2.21

III. 8. Szolnoki Járás
Fejlesztési

Csataszög,
Hunyadfalva,

helyi
önkormányzat,
önkormányzati
intézmények,
nonprofit
szervezetek

helyi
önkormányzat,
önkormányzati
intézmények,
nonprofit
szervezetek

helyi
önkormányzat,
önkormányzati
intézmények,
nonprofit
szervezetek
helyi
önkormányzat,

megye
lakossága

megye
lakossága

2014-2017

2014-2017

130,0

229,0

Támogatásból
felújított, épített
épületek száma
(db)

uniós

(9.) A
társadalmi
befogadás
előmozdítása és
a szegénység
elleni küzdelem

A fejlesztéssel
közvetlenül
érintett épületek,
építmények száma
(db)
A fejlesztéssel
érintett népesség
(fő)

igen

uniós

(9.) A
társadalmi
befogadás
előmozdítása és
a szegénység
elleni küzdelem

A fejlesztéssel
közvetlenül
érintett épületek,
építmények száma
(db)
A fejlesztéssel
érintett népesség
(fő)

igen

megye
lakossága

2014-2017

6,0

uniós

(9.) A
társadalmi
befogadás
előmozdítása és
a szegénység
elleni küzdelem

megye

2014-2017

106,0

uniós

(9.) A
társadalmi

A fejlesztéssel
közvetlenül
érintett épületek,
építmények száma
(db)
A fejlesztéssel
érintett népesség
(fő)
A fejlesztéssel
közvetlenül

igen

igen
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Részprogramja –
Egyéb közszolgáltatás
fejlesztése

2.22

III. 8. Tiszafüredi
Járás Fejlesztési
Részprogramja –
Egyéb
közszolgáltatás
fejlesztése

2.23

III. 10. Karcagi Járás
Fejlesztési
Részprogramja –
Társadalmi
befogadás erősítése

2.24

III. 10.
Törökszentmiklósi
Járás Fejlesztési
Részprogramja –
Társadalmi
befogadás erősítése

Kőtelek, Szajol,
Zagyvarékas

Tiszaszőlős, Tiszaigar

önkormányzati
intézmények,
nonprofit
szervezetek

helyi
önkormányzat,
önkormányzati
intézmények,
nonprofit
szervezetek

Kenderes

helyi
önkormányzat,
nonprofit
szervezetek,
kkv-k

Törökszentmiklós

helyi
önkormányzat,
nonprofit
szervezetek,
kkv-k

lakossága

megye
lakossága

hátrányos
helyzetű
lakosság

hátrányos
helyzetű
lakosság

befogadás
előmozdítása és
a szegénység
elleni küzdelem

2014-2017

2014-2017

2014-2017

85,0

50,0

100,0

uniós

uniós

uniós

(9.) A
társadalmi
befogadás
előmozdítása és
a szegénység
elleni küzdelem
8) a
foglalkoztatás
és a
munkavállalói
mobilitás
ösztönzése
(9.) A
társadalmi
befogadás
előmozdítása és
a szegénység
elleni küzdelem
(10.) Az
oktatásba, a
készségekbe és
az egész életen
át tartó
tanulásba
történő
beruházás
8) a
foglalkoztatás
és a
munkavállalói
mobilitás
ösztönzése
(9.) A
társadalmi

érintett épületek,
építmények száma
(db)
A fejlesztéssel
érintett népesség
(fő)
A fejlesztéssel
közvetlenül
érintett épületek,
építmények száma
(db)
A fejlesztéssel
érintett népesség
(fő)

igen

Támogatásból
megvalósuló
programok száma
(db)
Érintett lakosság
száma (fő)

igen

Támogatásból
megvalósuló
programok száma
(db)
Érintett lakosság
száma (fő)

igen
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2.25

2.26

III. 11. Jászberényi
Járás Fejlesztési
Részprogramja –
Helyi identitás
erősítése

III. 11. Karcagi Járás
Fejlesztési
Részprogramja –
Helyi identitás
erősítése

Jászboldogháza,
Jászfelsőszentgyörgy

Kunmadaras,
Kenderes

helyi
önkormányzat,
nonprofit
szervezetek

helyi
önkormányzat,
nonprofit
szervezetek

megye
lakossága

megye
lakossága

2014-2017

2014-2017

50,0

85,0

uniós

uniós

befogadás
előmozdítása és
a szegénység
elleni küzdelem
(10.) Az
oktatásba, a
készségekbe és
az egész életen
át tartó
tanulásba
történő
beruházás
(8) a
foglalkoztatás
és a
munkavállalói
mobilitás
ösztönzése
(9.) A
társadalmi
befogadás
előmozdítása és
a szegénység
elleni küzdelem
(10.) Az
oktatásba, a
készségekbe és
az egész életen
át tartó
tanulásba
történő
beruházás
(8) a
foglalkoztatás
és a
munkavállalói
mobilitás
ösztönzése
(9.) A
társadalmi
befogadás
előmozdítása és

Szociális-és
támogató
szolgáltatásokkal
elért lakosság
száma (fő)
Támogatásból
megvalósuló
programok száma
(db)

igen

Szociális-és
támogató
szolgáltatásokkal
elért lakosság
száma (fő)
Támogatásból
megvalósuló
programok száma
(db)

igen
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2.27

2.28

III. 11. Mezőtúri Járás
Fejlesztési
Részprogramja –
Helyi identitás
erősítése

III. 11. Szolnoki Járás
Fejlesztési
Részprogramja –
Helyi identitás
erősítése

Mezőtúr

Kőtelek, Martfű,
Szászberek,
Zagyvarékas,
Tiszavárkony

helyi
önkormányzat,
nonprofit
szervezetek

helyi
önkormányzat,
nonprofit
szervezetek

megye
lakossága

megye
lakossága

2014-2017

2014-2017

60,0

61,0

uniós

uniós

a szegénység
elleni küzdelem
(10.) Az
oktatásba, a
készségekbe és
az egész életen
át tartó
tanulásba
történő
beruházás
(8) a
foglalkoztatás
és a
munkavállalói
mobilitás
ösztönzése
(9.) A
társadalmi
befogadás
előmozdítása és
a szegénység
elleni küzdelem
(10.) Az
oktatásba, a
készségekbe és
az egész életen
át tartó
tanulásba
történő
beruházás
(8) a
foglalkoztatás
és a
munkavállalói
mobilitás
ösztönzése
(9.) A
társadalmi
befogadás
előmozdítása és
a szegénység
elleni küzdelem

Szociális-és
támogató
szolgáltatásokkal
elért lakosság
száma (fő)
Támogatásból
megvalósuló
programok száma
(db)

igen

Szociális-és
támogató
szolgáltatásokkal
elért lakosság
száma (fő)
Támogatásból
megvalósuló
programok száma
(db)

igen
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2.29

2.30

III. 11. Tiszafüredi
Járás Fejlesztési
Részprogramja –
Helyi identitás
erősítése

III. 11.
Törökszentmiklósi
Járás Fejlesztési
Részprogramja –
Helyi identitás
erősítése

Tiszaderzs,
Tiszaszőlős, Tiszaörs

Törökszentmiklós

helyi
önkormányzat,
nonprofit
szervezetek

helyi
önkormányzat,
nonprofit
szervezetek

megye
lakossága

megye
lakossága

2014-2017

2014-2017

27,0

100,0

uniós

uniós

(10.) Az
oktatásba, a
készségekbe és
az egész életen
át tartó
tanulásba
történő
beruházás
(8) a
foglalkoztatás
és a
munkavállalói
mobilitás
ösztönzése
(9.) A
társadalmi
befogadás
előmozdítása és
a szegénység
elleni küzdelem
(10.) Az
oktatásba, a
készségekbe és
az egész életen
át tartó
tanulásba
történő
beruházás
(8) a
foglalkoztatás
és a
munkavállalói
mobilitás
ösztönzése
(9.) A
társadalmi
befogadás
előmozdítása és
a szegénység
elleni küzdelem
(10.) Az
oktatásba, a

Szociális-és
támogató
szolgáltatásokkal
elért lakosság
száma (fő)
Támogatásból
megvalósuló
programok száma
(db)

igen

Szociális-és
támogató
szolgáltatásokkal
elért lakosság
száma (fő)
Támogatásból
megvalósuló
programok száma
(db)

igen
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készségekbe és
az egész életen
át tartó
tanulásba
történő
beruházás

249

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM

2. számú táblázat: A projektcsomagok pénzügyi ütemterve

36

Intézkedés megnevezése

Indikatív forrás

Indikatív forrás

Megyei Stratégia prioritásrendszere alapján

2014-2017 (Millió Ft)

2018-2020 (Millió Ft)

263,52

0

3 132,8

0

13 115,45

0

16 511,77

0

1. Intézkedés:

5.1. Foglalkoztatási programok
2. Intézkedés:

5.3. A Lakosság egészségi
eszközrendszer fejlesztése

állapotának

javulását

4. Intézkedés:

5.4. Intézkedés: Szociális ellátórendszer fejlesztése
Összesen:

szolgáló

36

Forrás megjelölése (teljes költségvetés, millió Ft). Kérjük az egyes cellákban az adott periódusban kötelezettségvállalással lefedett teljes költségvetési összeget (igényelt támogatás+önerő) megadni (tehát a
kötelezettségvállalás időpontja számít, nem a kifizetésé). Az utolsó sorban kérjük az adott periódus kumulált összegét megadni.
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II. 5.5.4. Végrehajtásért felelős szervezetek, közreműködők, a végrehajtás
módja, feltételrendszere
A következő tervezési periódus végrehajtására vonatkozó irányok, elvek, eljárásrendekre vonatkozó
információk a II.5.1.4 fejezetben szerepelnek.
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II. 5.5.5. Eredményesség vizsgálata

5. prioritás: Esélyteremtő, egészséges, befogadó társadalom

5.1. Foglalkoztatási programok

Intézkedés

Beavatkozás

Indikátor megnevezése

Foglalkoztatási
programokban résztvevők
száma
Foglalkoztatottak számának
növekedése JNSZ megyében
5.1.1. Hátrányos helyzetű csoportok Foglalkoztatási programok
munkaerő-piaci integrációját szolgáló eredményeként munkába
programok
állók száma
Megkötött paktumokban
résztvevők száma
Támogatott fejlesztések
eredményeként létrehozott
munkahelyek száma
Foglalkoztatási
programokban résztvevők
száma
5.1.2. Integrált víz, ártéri-és
Foglalkoztatottak számának
tájgazdálkodási képzési és
növekedése
foglalkoztatási programok
Foglalkoztatási programok
eredményeként munkába

Beszámolás
gyakorisága

Indikátor
mértékegysége

Bázisérték

Adatforrás

fő

0

kedvezményezett

évente
egyszer

fő

0

kedvezményezett

évente
egyszer

fő

0

kedvezményezett

évente
egyszer

fő

0

kedvezményezett

évente
egyszer

db

0

kedvezményezett

évente
egyszer

fő

0

kedvezményezett

évente
egyszer

fő

0

kedvezményezett

fő

0

kedvezményezett

évente
egyszer
évente
egyszer
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5.3. Lakosság egészégi
állapotának javulását szolgáló
eszközrendszer fejlesztése

5.2. Lakosság oktatási, képzési
eszközrendszerének fejlesztése

állók száma
Megkötött paktumokban
résztvevők száma
Támogatott fejlesztések
eredményeként létrehozott
munkahelyek száma
Fejlesztéssel érintett óvodai
intézményekben ellátott
gyermekek száma
5.2.1. Oktatási, nevelési intézmények Fejlesztéssel érintett oktatási
fejlesztése
intézményekben tanulók
száma
Felújított nevelési/oktatási
intézmények száma
Támogatott képzéseket
5.2.2. Információs társadalomba való
sikeresen elvégzők száma
bekapcsolódás eszközrendszerének
Támogatott képző
megteremtése
intézmények száma
Támogatott egészségügyi
szolgáltatásokat igénybe
vevők száma
Felújított rendelők és egyéb
egészségügyi intézmények
5.3.1. Egészségügyi ellátás
száma
feltételrendszerének megerősítése
Támogatott fürdők új
egészségügyi
szolgáltatásainak száma
Támogatott fürdők
látogatószámának

fő

0

kedvezményezett

évente
egyszer

db

0

kedvezményezett

évente
egyszer

fő

0

kedvezményezett

évente
egyszer

fő

0

kedvezményezett

évente
egyszer

db

0

kedvezményezett

fő

0

kedvezményezett

db

0

kedvezményezett

fő

0

kedvezményezett

évente
egyszer

db

0

kedvezményezett

évente
egyszer

db

0

kedvezményezett

évente
egyszer

fő

0

kedvezményezett

évente
egyszer

évente
egyszer
évente
egyszer
évente
egyszer
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5.4. Szociális ellátórendszer fejlesztése

növekedése
Támogatott egészségügyi
5.3.2. Egészségtudatos életmódra
szűréseken résztvevők száma
nevelő programok, szűrőprogramok,
Fejlesztett/kiépített
a sport feltételrendszerének
tömegsportolásra
alkalmas
megteremtése
helyszínek száma
A támogatott
intézményekben
bölcsődei/családi napközi
ellátásban részesülő
gyermekek száma
A támogatott
intézményekben
ellátásban
5.4.1. Szociális alapszolgáltatások és
részesülő időskorúak száma
gyermekjóléti alapszolgáltatások
infrastrukturális fejlesztései
Támogatásból felújított,
épített épületek száma
A fejlesztéssel közvetlenül
érintett épületek,
építmények száma
A fejlesztéssel érintett
népesség
Szociális-és támogató
szolgáltatásokkal elért
lakosság száma
Támogatásból megvalósuló
5.4.2. Esélyegyenlőség javító
programok száma
szolgáltatások, társadalmi
érzékenységet növelő,
Szemléletformáló akciókba
önszerveződést segítő programok
bevont lakosság száma

fő

0

kedvezményezett

évente
egyszer

db

0

kedvezményezett

évente
egyszer

fő

0

kedvezményezett

évente
egyszer

fő

0

kedvezményezett

évente
egyszer

db

0

kedvezményezett

évente
egyszer

db

0

kedvezményezett

évente
egyszer

fő

0

kedvezményezett

évente
egyszer

fő

0

kedvezményezett

évente
egyszer

db

0

fő

0

kedvezményezett
kedvezményezett

évente
egyszer
évente
egyszer
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Támogatott
szemléletformáló akciók
száma
Ösztöndíjprogramokkal
támogatott népesség száma
5.4.3. Megyei ösztöndíj-, tehetség- és
Letelepedési programokkal
letelepedési, illetve szociális bérlakás
támogatott népesség száma
programok
Szociális bérlakás-állomány
növekedése

db

0

kedvezményezett

fő

0

kedvezményezett

fő

0

kedvezményezett

db

0

kedvezményezett

évente
egyszer
évente
egyszer
évente
egyszer
évente
egyszer
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II. 5.5.6. Területi hatásvizsgálat - kivonat
5. Prioritás: Esélyteremtő, befogadó, egészséges társadalom
Társadalmi
tényezők
Népesség területi
elhelyezkedése (életmód,
társadalmi mobilitás)

Foglalkoztatás

Szabadidő eltöltése, rekreáció
területi feltételei

Életminőség, egészségi állapot,
szociális helyzet

Társadalom biztonságérzete,
veszélyeztetettség

Gazdasági
tényezők
Térszerkezet,
településrendszer
Természeti erőforrások
kiaknázása (lehetőség, korlát)

Várható közvetlen vagy
közvetett
hatások
Javul a sérülékeny, hátrányos
helyzetű társadalmi csoportok
társadalmi mobilitása.
Javul a népesség képzettségi
szintje, megerősödik az
alapkompetenciák szintje.
Mérséklődik a népesség
elvándorlása.
Javul a hátrányos helyzetű
csoportok foglalkoztatása,
munkaerő piaci helyzete. A
növekvő zöldfelületek jó karban
tartását célzó munkálatok
növelik a (köz) foglalkoztatás
mértékét.
Bővül a lakosság számára
elérhető megfelelő minőségű,
sportot és rekreációt szolgáló
közösségi terek száma.
Bővülnek a lakosság egészséges
életmóddal kapcsolatos
ismeretei.
Javul a népesség egészségügyi
és szociális ellátásokhoz való
hozzáférése.
Növekszik a lakosság
öngondoskodó, önszerveződő
képessége, biztonságérzete.

Javaslatok a pozitív hatások
erősítésére, a negatív hatások
mérséklésére
A hátrányos helyzetű
társadalmi csoportok
részvételének preferálása
szükséges az egyes képzési,
foglalkoztatási programokban.
Ösztöndíj-, tehetség-és szociális
bérlakás-építési programok,
illetve munkahelyteremtő
programok szükségesek.
Minél többek számára
szükséges megteremteni a
foglalkoztatási programokban
való részvételt.

Minél több településen és
minél többek számára
szükséges megteremteni az
elérhető közösségi tereket.
Minél szélesebb társadalmi
csoportot szükséges elérni a
prevenciós, szűrő- és
életmódprogramokkal.
Szükséges egy optimális
elérhetőséget biztosítani a
szolgáltatások hozzáféréséhez.
Az elérhető programokat minél
szélesebb társadalmi csoportok
számára szükséges elérhetővé
tenni.

Várható közvetlen vagy
közvetett
hatások
nem releváns

Javaslatok a pozitív hatások
erősítésére, a negatív hatások
mérséklésére
nem releváns

Nő a rehabilitált táji területek
száma és nagysága.

A termőhelyi-táji
adottságokhoz igazodó képzési
és foglalkoztatási programok
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Ipar, kereskedelem térbeli
szerkezete
Mezőgazdaság,
erdőgazdálkodás

nem releváns

Idegenforgalom
Vízgazdálkodás

nem releváns
A vízelvezető rendszerek
építése, karbantartása révén
javul a vízgazdálkodás
hatékonysága.

Térség eltartó képessége,
versenyképessége

A tervezett képzési-és
foglalkoztatási programok, az
egészségturizmus
feltételrendszerét erősítő
egészségügyi infrastruktúra
fejlesztése révén növekszik a
népesség gazdasági aktivitása,
erősödik a megye gazdasága.
Növekszik a települési
infrastruktúra nagysága,
kiterjedése.
Növekszik a szélessávú internet
hálózat kiépítettsége.

Műszaki infrastruktúra

Energiaellátás

Környezeti
elemek
Talaj, termőföld
Földtani-és ásványvagyon
Levegő minősége

Növekszik a fásított területek,
erdőterületek száma és
nagysága.

Növekszik a megújuló és
alternatív energiaforrások
használata.

Várható közvetlen vagy
közvetett
hatások
nem releváns
nem releváns
A megnövekedő fásított
területek, erdőterületek révén
javul a levegőminőség.

szükségesek.
nem releváns
A korábban nem hasznosított,
vagy mezőgazdasági művelésre
nem, vagy kevésbé alkalmas
területekre kell kiterjeszteni a
nem mezőgazdasági célú
programokat.
nem releváns
A tervezett foglalkoztatási
programok során preferálni
szükséges a vízelvezető
rendszerek karbantartását
célzókat.
Komplex képzési-és
foglalkoztatási programok
szükségesek a megye
foglalkoztatási szintjének,
versenyképességének növelése
érdekében.

Optimalizált területhasználat és
szolgáltatásnyújtás biztosítása
szükséges mind a szociális,
mind az egészségügyi
infrastruktúra elemeinek
kiépítésekor, hálózatba
szervezésekor.
Az optikai kábelek elhelyezését
már az útépítkezések során
figyelembe kell venni.
A tervezett foglalkoztatási
programok során preferálni
szükséges az energianövények
telepítését, művelését,
feldolgozását, hasznosítását
célzó programokat.

Javaslatok a pozitív hatások
erősítésére, a negatív hatások
mérséklésére
nem releváns
nem releváns
A foglalkoztatási programok
kiválasztásakor preferálni
szükséges a zöldfelület-növelő,
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A szolgáltatások
igénybevevőkhöz vitelével,
szűrőbuszok alkalmazásával
csökkenhet az egyéni
közlekedésből származó
levegőszennyezés mértéke.

Felszíni és felszín alatti vizek
(mennyiség és minőség)
Hulladékgazdálkodás
Tájszerkezet, tájhasználat

Élővilág (védett területek,
biodiverzitás)
Épített környezet, kulturális
örökség

nem releváns

fásítást célzó programokat.
A preventív, felvilágosító,
egészségfejlesztő programok
során a programokat kell
házhoz vinni, ezáltal
csökkenthető a szolgáltatásokat
egyéni közlekedéssel elérők
környezetszennyezése.
nem releváns

nem releváns
A tájhasználat változik a
korábban nem hasznosított
területek (pl. felhagyott
területek, árterek) művelésbe
vonása révén.
nem releváns

nem releváns
A kevésbé értékes és
mezőgazdasági művelésre nem,
vagy kevésbé alkalmas
területeken történjenek meg a
tervezett programok.
nem releváns

Növekszik a beépített területek
nagysága, pl. a rekreációs,
illetve sportcélokat szolgáló
létesítmények, közösségi terek
révén.

Az infrastrukturális fejlesztések
során előnyben kell részesíteni
a barnamezős beruházásokat,
illetve a nem aszfaltozott, a
növényborítással ellátott
felületeket.

II. 5.5.7. A teljesítés-igazolás követelményrendszerének kialakítása
Nem releváns.

258

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM

II. 5.6. Prioritás megnevezése: Település-fejlesztési programok
II. 5.6.1. A prioritáshoz kapcsolódó elérendő célok részletes meghatározása
Prioritás kapcsolódása a releváns tematikus célkitűzésekhez
A prioritás az alábbi európai uniós tematikus célkitűzésekhez és beruházási prioritásokhoz
kapcsolódik:
(4.) Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés minden ágazatban
4. (b) az infrastrukturális létesítményekben – többek között a középületekben – és a
lakásépítési ágazatban az energiahatékonyság és a megújuló energia támogatása
4. (c) az infrastrukturális létesítményekben – többek között a középületekben – és a
lakásépítési ágazatban az energiahatékonyság és a megújuló energia támogatása
4. (e) alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó stratégiák támogatása valamennyi
területtípuson, de különösen a városi területeken, ideértve a fenntartható városi mobilitás és
a csökkentést előmozdító alkalmazkodási intézkedések támogatását
(5.) Éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás
5. (a) az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra irányuló beruházás támogatása
(6.) Környezetvédelem és az erőforrás- felhasználás hatékonyságának előmozdítása
6. (c) a kulturális és természeti örökség védelme, elősegítése és fejlesztése
6. (d) a biológiai sokféleség védelme és helyreállítása, talajvédelem és - helyreállítás és az
ökoszisztéma-szolgáltatások elősegítése, ideértve a NATURA 2000-t és a zöld
infrastruktúrákat is
6. (e) a városi környezetfejlesztést célzó intézkedések, ideértve a rozsdaövezetek
helyreállítását és a légszennyezettség csökkentését is (KA - + a szennyezett talajú területek
helyreállítása)
(9.) A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem
9. (a) beruházás a nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és szociális
infrastruktúrába, az egészségügyi státuszbeli egyenlőtlenségek csökkentése, valamint átállás
az intézményi szolgáltatásokról a közösségi alapú szolgáltatásokra
9. (b) a városi és falusi területek és az ott élő rászoruló közösségek fizikai rehabilitációjának és
gazdasági és társadalmi fellendülésének támogatása
9. (i) közösségek szintjén irányított helyi fejlesztési stratégiák
A települések intézményi kapacitásainak fejlesztése, funkcióbővítő megerősítése, a társadalmigazdasági szempontból és sokszor fizikailag is elkülönülő, leszakadó településrészeinek energetikai
szempontokat is magába integráló rehabilitációja révén járul hozzá a prioritás az EU2020 Stratégia
mind a négy fent jelzett tematikus célkitűzésének megvalósulásához.
Prioritás kapcsolódása a releváns megyei stratégiai célkitűzésekhez
A prioritás keretében tervezett településfejlesztést célzó intézkedések a 2. „Változatos kultúrtájak
dinamikus egyensúlya” átfogó célt, a 3. Leszakadó társadalmi csoportok életminőségének és
esélyegyenlőségének javítása”, illetve 4. „A társadalom és a gazdaság megújulását, a táj
konszolidációját hátráltató infrastrukturális hiányosságok felszámolása” specifikus célt is szolgálják. A
prioritás a települések integrált, egymás hatását erősítő elemeivel, a funkcióbővítő és szociális
rehabilitációs beavatkozásai, települési együttműködései révén külön fókuszáltság nélkül mind az öt
területi célban megfogalmazott elváráshoz hozzájárul.
259

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM

A prioritás rövid bemutatása
A prioritás keretében a települések fejlesztései kisléptékű fejlesztések és komplex programok révén
valósulnak meg. Ezek keretében megtörténik a fizikai infrastruktúra (épületek, utak, járdák stb.)
megújítása mellett az ezen beavatkozásokhoz szorosan kapcsolódó, a lakosság esélyegyenlőségét,
köz-és közlekedésbiztonságát, életminőségét javító tartalmi fejlesztések is, abból a célból, hogy a
települések nemcsak lakói, hanem a vonzáskörzetük lakossága, a gazdasági szereplők és az ide érkező
turisták számára is vonzó szolgáltatásokat, egészséges és jó minőségű környezetet nyújtsanak. A
települések hálózata az egyedi adottságok kellő kihasználása mellett az összehangolt
munkamegosztásra és a fenntartható gazdálkodásra építhet. A városok vonzereje, az életminőség
javítása a városközpontok funkcióinak bővítésével, elérhetőségük javításával válik teljes értékűvé.

II. 5.6.2. A prioritás szakmai tartalmának összefoglaló bemutatása
1. Intézkedés: Települések fejlesztéseit és együttműködéseit célzó programok
Az intézkedés az egyes elemek hatását erősítő, komplex programokat tartalmazó beavatkozásai
megcélozzák egyrészről a térségi vonzásközpontokat, hiszen ezek a települések ellátott funkcióik,
nyújtott szolgáltatásaik révén komoly térszervező erőt képviselnek a megye településhálózatában;
másrészről a városi és községi jogállású településeket, ahol szociális célú város rehabilitációs
beavatkozásokkal lehet mérsékelni a társadalmi leszakadást. A kisebb települések esetében
jelentkezhetnek olyan kisléptékű településfejlesztési igények, amelyek nem integrált, akcióterületi
megközelítést igényelnek, hanem lokális fejlesztésekkel megoldhatók, ennek lehetőségét adja meg a
harmadik beavatkozás. A beavatkozások során az épületek energiahatékonyságának növelése és a
megújuló energia felhasználása fontos elemként jelenik meg. Az intézkedés beavatkozásai révén
biztonságos, növekvő zöldfelületű, élhető, kedvezőbb életminőséget biztosító, biztonságos és az
üzleti szereplők számára is vonzó települések, illetve hatékonyan együttműködő településhálózatok
alakulnak ki. A tervezett beavatkozások hozzájárulnak a települések klímaváltozáshoz való
alkalmazkodásának javításához, a víz-és zöldfelületek klimatikus funkciójának erősítéséhez.

6.1.1. Beavatkozás: Térségi vonzásközpontok funkcióbővítő településfejlesztési programjai
A beavatkozás keretei közt komplex városfejlesztési programok megvalósítására nyílik lehetőség.
A térségi vonzásközpontok feladataik ellátása, funkcióik megerősítése és új funkcióik kialakítása
érdekében infrastrukturális beruházásokat (épületek, utak, járdák, zöldfelületek, közösségi terek
stb. építése, felújítása), és azokhoz kötődően tartalmi fejlesztéseket (pl. helyi identitást,
közösségformálást erősítő akciók, programok, rendezvények, szemléletformáló kampányok)
valósíthatnak meg. Ezek révén a helyi és ellátott lakosság, a befektetők és a turisták számára is
vonzó, biztonságos és szolgáltató településközpontok alakulnak ki. A beavatkozás keretében
tervezett fejlesztések hozzájárulnak a népesség aktív és egészséges életmódjának teret nyújtó
közösségi infrastruktúra kialakításának, a települési környezet integrált és környezettudatos
megújításának (pl. közterület rehabilitációk) is.
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6.1.2. Beavatkozás: Leszakadó településrészek komplex fizikai és társadalmi megújítása
A települések egyes társadalmi, fizikai, gazdasági szempontból is leszakadó, vagy leszakadással
fenyegetett településrészei fizikai állapotának javítását, lakosságának életkörülményeit, alacsony
foglalkoztatási színvonalának emelését célzó programokra van szükség. Ezen programok keretei
közt a településrészek köz-, gazdasági-, szolgáltatási és egyéb funkciókkal való ellátottságát emelő
infrastrukturális beavatkozások (épületek, utak, járdák, zöldfelületek, közösségi terek stb. építése,
felújítása) és ezekhez kötődő tartalmi, a leszakadást csökkentő, kohéziót, köz- és közlekedésbiztonságot, zöldfelületet növelő fejlesztések, akciók, programok megvalósítása lehetséges e
beavatkozás keretei közt. Ezen komplex, infrastrukturális és soft elemeket ötvöző fejlesztések
egymás hatását erősítve járulnak hozzá a lakosság szegregálódása és a településrész leszakadása
enyhítéséhez.

6.1.3. Beavatkozás: Kisléptékű településfejlesztések
A településkép vonzerejének növelése céljából lokális fejlesztések pl. az egy-egy közterületre,
utcára, épületre stb. kiterjedő kisléptékű infrastrukturális beavatkozások (pl. közterületek, parkok;
játszóterek; piacterek; kegyeleti helyek; térburkolatok, közvilágítás; közlekedésbiztonság,
kisléptékű közlekedési fejlesztések; közbiztonság) valósíthatóak meg jelen beavatkozás keretei
közt. A katasztrófavédelem a közbiztonság védelmének kiemelkedően fontos eleme, így ennek
fejlesztése nemcsak a lakosság élet-és vagyonbiztonságát, hanem a nemzetgazdaság és a kritikus
infrastruktúra elemek biztonságos működését is szolgálja. Ezen beavatkozás keretei közt nyílik
lehetőség a katasztrófavédelem intézményrendszerének (infrastruktúra és eszközállomány)
fejlesztéseire.
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II. 5.6.3. A prioritás részletes tartalmának bemutatása
1. számú táblázat: Finanszírozandó projektcsomagok összefoglaló táblája
Prioritás azonosítója, neve:

Sorszám

Intézkedés és
Projektcsomag
megnevezése37

6. prioritás: Településfejlesztési programok Szolnok MJV
Projektcsomag
területi
specifikumai38

1. Intézkedés megnevezése: 6.1.

Jellemző
kedvezményezettek
köre

Célcsoport
megjelölése

Projektcsomag
ütemezése

Projektcsomag
költségigénye
(Indikatív,
teljes összeg,
(Millió Ft))

Finanszírozó
forrás
(uniós,
nemzetközi,
hazai)

Kapcsolódó EU
tematikus célkitűzés
(uniós finanszírozás
esetén)

1.1

1.2

Szolnok MJV ITB

Együttműködésben
megvalósuló
projektcsomagok
(igen/nem)

Intézkedés: Települések fejlesztéseit és együttműködéseit célzó programok

Szolnok MJV ITB
programja –
2. Kétkerékre
Szolnok II. projekt
kiegészítő eleme:
Alcsi városrész
integrált szemléletű
megújítása (Alcsi
városrész – Mester
úti laktanya és
környéke)

Projektcsomaghoz
kapcsolódó
eredmény és
output indikátorok
(jellemzően
prioritásonként)

Szolnok

települési
önkormányzat,
önkormányzati
intézmények,
nonprofit
szervezetek

megye
lakossága

2014-2017

400,0

uniós

(9.) A társadalmi
befogadás
előmozdítása és a
szegénység elleni
küzdelem

A fejlesztéssel
közvetlenül érintett
épületek,
építmények száma
(db)
A fejlesztéssel
érintett terület
nagysága (m²)

igen

Megnövekedett
zöldfelületek
nagysága (m²)
Szolnok

települési

megye

2014-2017

2 000,0

uniós

(3) a kkv-k
versenyképességének

Kialakított új
parkolóhelyek

igen

A 2014. április 14-én kiküldött Excel táblázatokban megnevezett projektcsomagokat (sorszám, megnevezés) szükséges a táblázat soraiban megjeleníteni intézkedésenként szerinti bontásban,
kiegészítve az ágazati OP-khoz kapcsolódó tervezett projektcsomagokkal.
37

Az adott megyei prioritáson belül a megyék által megjelölt intézkedéshez kapcsolódó projektcsomagokat kell megnevezni. Ezt a megyék jelölik ki, és kapcsolják a TOP-hoz és egyéb OP-khoz. A
projektcsomag egy intézkedéshez tartozó, egymással összefüggő, egymáshoz kapcsolódva megvalósítható projektek csoportja.
A megyei stratégia területi céljai/prioritásai alapján meg kell határozni az egyes megyén belüli térkategóriákban alkalmazható specifikus projekt tartalmi kritériumokat. Lehetőség van arra, hogy egy
adott projektcsomag kizárólag egy adott térkategóriához tartozzon (pl. vidékfejlesztéshez kapcsolódó üzleti infrastruktúra fejlesztési projektcsomag elsősorban vidéki térségekben támogatandó).
Elvárás, hogy minél több projektcsomag esetében meghatározásra kerüljenek területi célok szerinti tartalmi specifikumok (példa: hátrányos helyzetű vidéki térségben az iparterület fejlesztését célzó
projektcsomag esetében kizárólag betelepülő KKV-k esetében van lehetőség támogatásra).
38
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programja –

önkormányzat,
önkormányzati
intézmények,
nonprofit
szervezetek

3. Belváros
rehabilitáció III.
ütem

lakossága

Magyar Közút
Nonprofit Zrt.

Szolnok MJV ITB
programja –
1.3

5. Véső út és
környékének
rehabilitációja
(Belváros – Véső út
és környéke)

Szolnok

Szolnok MJV ITB
programja –
1.4

15. Motor- Törteli
utak környékének
rehabilitációja (Déli
városrész – Kőrösi út
és környéke)

Szolnok

Szolnok MJV ITB
programja –
1.5

16. Varjú út és
környéke szociális
város rehabilitáció
(Széchenyi városrész
– Varjú utca és
környéke)

Szolnok

települési
önkormányzat,
önkormányzati
intézmények,
nonprofit
szervezetek,
Magyar Közút
Nonprofit Zrt.

települési
önkormányzat,
önkormányzati
intézmények,
nonprofit
szervezetek

települési
önkormányzat,
önkormányzati
intézmények,
nonprofit
szervezetek

megye
lakossága

megye
lakossága

megye
lakossága

2014-2017

2014-2017

2014-2017

1 350,0

160,0

360,0

uniós

uniós

uniós

fokozása
(8) a foglalkoztatás és
a munkavállalói
mobilitás ösztönzése
(9.) A társadalmi
befogadás
előmozdítása és a
szegénység elleni
küzdelem
(3) a kkv-k
versenyképességének
fokozása
(8) a foglalkoztatás és
a munkavállalói
mobilitás ösztönzése
(9.) A társadalmi
befogadás
előmozdítása és a
szegénység elleni
küzdelem

(9.) A társadalmi
befogadás
előmozdítása és a
szegénység elleni
küzdelem

(9.) A társadalmi
befogadás
előmozdítása és a
szegénység elleni
küzdelem

száma (db)
Megnövekedett
zöldfelületek
nagysága (m²)

Kialakított új
parkolóhelyek
száma (db)
A fejlesztéssel
megvalósuló
új/korszerűsített
szolgáltatások
száma (db)
A fejlesztéssel
érintett terület
nagysága (m²)
A rehabilitáció
során érintett
lakóépületek száma
(db)
A fejlesztéssel
érintett lakosság
száma (fő)
A fejlesztéssel
érintett terület
nagysága (m²)
A rehabilitáció
során érintett
lakóépületek száma
(db)
A fejlesztéssel
érintett lakosság
száma (fő)
A fejlesztéssel
érintett terület
nagysága (m²)

igen

igen

igen
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Szolnok MJV ITB
programja –
19. Mester úti
laktanya területének
komplex fejlesztése
II. ütem (Alcsi
városrész – Mester
út és környéke)

1.6

Szolnok

Szolnok MJV ITB
programja –
20. REPtár
környékének
fejlesztése
(Belváros)

1.7

Prioritás azonosítója, neve:

Sorszám

Intézkedés és
Projektcsomag
megnevezése39

Szolnok

települési
önkormányzat,
önkormányzati
intézmények,
nonprofit
szervezetek

települési
önkormányzat,
önkormányzati
intézmények,
nonprofit
szervezetek

megye
lakossága

megye
lakossága

2014-2017

2014-2017

1 200,0

600,0

uniós

(9.) A társadalmi
befogadás
előmozdítása és a
szegénység elleni
küzdelem

uniós

(9.) A társadalmi
befogadás
előmozdítása és a
szegénység elleni
küzdelem

A támogatással
megvalósuló
közmű- és egyéb
fejlesztések száma
(db)
A fejlesztéssel
érintett terület
nagysága (m²)
Megnövekedett
zöldfelületek
nagysága (m²)
A fejlesztéssel
közvetlenül érintett
épületek,
építmények száma
(db)
A fejlesztéssel
érintett terület
nagysága (m²)
Megnövekedett
zöldfelületek
nagysága (m²)

igen

igen

6. prioritás: Településfejlesztési programok
Projektcsomag
területi
specifikumai40

Jellemző
kedvezményezettek köre

Célcsoport
megjelölése

Projektcsomag
ütemezése

Projektcsomag
költségigénye

Finanszírozó
forrás

(Indikatív, teljes

(uniós,

Kapcsolódó EU
tematikus célkitűzés
(uniós finanszírozás
esetén)

Projektcsomaghoz
kapcsolódó eredmény és
output indikátorok
(jellemzően

Együttműkö
désben
megvalósuló
projektcsom

A 2014. április 14-én kiküldött Excel táblázatokban megnevezett projektcsomagokat (sorszám, megnevezés) szükséges a táblázat soraiban megjeleníteni intézkedésenként szerinti bontásban,
kiegészítve az ágazati OP-khoz kapcsolódó tervezett projektcsomagokkal.
39

Az adott megyei prioritáson belül a megyék által megjelölt intézkedéshez kapcsolódó projektcsomagokat kell megnevezni. Ezt a megyék jelölik ki, és kapcsolják a TOP-hoz és egyéb OP-khoz. A
projektcsomag egy intézkedéshez tartozó, egymással összefüggő, egymáshoz kapcsolódva megvalósítható projektek csoportja.
A megyei stratégia területi céljai/prioritásai alapján meg kell határozni az egyes megyén belüli térkategóriákban alkalmazható specifikus projekt tartalmi kritériumokat. Lehetőség van arra, hogy egy
adott projektcsomag kizárólag egy adott térkategóriához tartozzon (pl. vidékfejlesztéshez kapcsolódó üzleti infrastruktúra fejlesztési projektcsomag elsősorban vidéki térségekben támogatandó).
Elvárás, hogy minél több projektcsomag esetében meghatározásra kerüljenek területi célok szerinti tartalmi specifikumok (példa: hátrányos helyzetű vidéki térségben az iparterület fejlesztését célzó
projektcsomag esetében kizárólag betelepülő KKV-k esetében van lehetőség támogatásra).
40
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összeg, (Millió
Ft))

1. Intézkedés megnevezése: 6.1.

1.1.

III. 2. Jászapáti Járás
Fejlesztési
Részprogramja –
Városi fókuszú
településfejlesztés

nemzetközi,
hazai)

prioritásonként)

agok
(igen/nem)

Intézkedés: Települések fejlesztéseit és együttműködéseit célzó programok

Jászapáti (2),
Jászkisér

1.2.

III. 2. Jászberényi
Járás Fejlesztési
Részprogramja –
Városi fókuszú
településfejlesztés

1.3

III. 2. Karcagi Járás
Fejlesztési
Részprogramja –
Városi fókuszú
településfejlesztés

Kisújszállás

1.4

III. 2.
Kunszentmártoni
Járás Fejlesztési
Részprogramja –

Tiszaföldvár

Jászberény (5),
Jászfényszaru

helyi
önkormányzat

helyi
önkormányzat,
önkormányzati
intézmények,
nonprofit
szervezetek

helyi
önkormányzat,
önkormányzati
intézmények,
nonprofit
szervezetek

helyi
önkormányzat,
önkormányzati

kkv-k,
nonprofit
szervezete
k

kkv-k,
megye
lakossága

2014-2017

2014-2017

579,0

1 370,0

uniós

uniós

kkv-k,
megye
lakossága

2014-2017

80,0

uniós

megye
lakossága

2014-2017

90,0

uniós

(3) a kkv-k
versenyképességének
fokozása
(8) a foglalkoztatás és
a munkavállalói
mobilitás ösztönzése
(9.) A társadalmi
befogadás
előmozdítása és a
szegénység elleni
küzdelem
(3) a kkv-k
versenyképességének
fokozása
(8) a foglalkoztatás és
a munkavállalói
mobilitás ösztönzése
(9.) A társadalmi
befogadás
előmozdítása és a
szegénység elleni
küzdelem
(3) a kkv-k
versenyképességének
fokozása
(8) a foglalkoztatás és
a munkavállalói
mobilitás ösztönzése
(9.) A társadalmi
befogadás
előmozdítása és a
szegénység elleni
küzdelem
(3) a kkv-k
versenyképességének
fokozása

A fejlesztésben
érintett lakosság
száma (fő)
Rehabilitációval
érintett akcióterület
nagysága (ha)

igen

A fejlesztésben
érintett lakosság
száma (fő)
Rehabilitációval
érintett akcióterület
nagysága (ha)

igen

A fejlesztésben
érintett lakosság
száma (fő)
Rehabilitációval
érintett akcióterület
nagysága (ha)

igen

A fejlesztéssel
közvetlenül érintett
épületek, építmények

igen
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Városi fókuszú
településfejlesztés

1.5

III. 2. Szolnoki Járás
Fejlesztési
Részprogramja –
Városi fókuszú
településfejlesztés

1.6

III. 2.
Törökszentmiklósi
Járás Fejlesztési
Részprogramja –
Városi fókuszú
településfejlesztés

1.7

III. 9. Jászapáti Járás
Fejlesztési
Részprogramja –
Szociális város
rehabilitáció

1.8

III. 9. Jászberényi
Járás Fejlesztési
Részprogramja –
Szociális város
rehabilitáció

intézmények,
kkv-k

Szászberek,
Tiszavárkony

Törökszentmiklós

Jászkisér

Jászberény,
Jászfényszaru

helyi
önkormányzat,
nonprofit
szervezetek,

helyi
önkormányzat,
önkormányzati
intézmények,
nonprofit
szervezetek

helyi
önkormányzat,
önkormányzati
intézmények,
nonprofit
szervezetek
helyi
önkormányzat,
önkormányzati
intézmények,
nonprofit
szervezetek

megye
lakossága

kkv-k,
megye
lakossága

megye
lakossága

megye
lakossága

2014-2017

2014-2017

2014-2017

2014-2017

21,0

400,0

80,0

180,0

uniós

uniós

(8) a foglalkoztatás és
a munkavállalói
mobilitás ösztönzése
(9.) A társadalmi
befogadás
előmozdítása és a
szegénység elleni
küzdelem
(3) a kkv-k
versenyképességének
fokozása
(8) a foglalkoztatás és
a munkavállalói
mobilitás ösztönzése
(9.) A társadalmi
befogadás
előmozdítása és a
szegénység elleni
küzdelem
(3) a kkv-k
versenyképességének
fokozása
(8) a foglalkoztatás és
a munkavállalói
mobilitás ösztönzése
(9.) A társadalmi
befogadás
előmozdítása és a
szegénység elleni
küzdelem

uniós

(9.) A társadalmi
befogadás
előmozdítása és a
szegénység elleni
küzdelem

uniós

(9.) A társadalmi
befogadás
előmozdítása és a
szegénység elleni
küzdelem

száma (db)
A fejlesztéssel
érintett lakosság
száma (fő)

A fejlesztéssel
közvetlenül érintett
épületek, építmények
száma (db)
A fejlesztésben
érintett lakosság
száma (fő)

igen

A fejlesztésben
érintett lakosság
száma (fő)
Rehabilitációval
érintett akcióterület
nagysága (ha)

igen

A fejlesztéssel
közvetlenül érintett
épületek, építmények
száma (db)
Fejlesztéssel érintett
lakosság száma (fő)
A fejlesztéssel
közvetlenül érintett
épületek, építmények
száma (db)
Fejlesztéssel érintett
lakosság száma (fő)

igen

igen
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1.9

III. 9. Karcagi Járás
Fejlesztési
Részprogramja –
Szociális város
rehabilitáció

1.10

III. 9. Kunhegyesi
Járás Fejlesztési
Részprogramja –
Szociális város
rehabilitáció

1.11

III. 9.
Kunszentmártoni
Járás Fejlesztési
Részprogramja –
Szociális város
rehabilitáció

1.12

III. 9. Szolnoki Járás
Fejlesztési
Részprogramja –
Szociális város
rehabilitáció

1.13

III. 9. Tiszafüredi
Járás Fejlesztési
Részprogramja –
Szociális város
rehabilitáció

Karcag (2),
Kenderes,
Kisújszállás

Abádszalók (4),
Kunhegyes,
Tiszaroff

Tiszaföldvár (2)

Besenyszög,
Újszász (2),
Martfű

Tiszafüred (2)

helyi
önkormányzat,
nonprofit
szervezetek

helyi
önkormányzat,
önkormányzati
intézmények,
nonprofit
szervezetek

helyi
önkormányzat,
önkormányzati
intézmények,
nonprofit
szervezetek

helyi
önkormányzat,
önkormányzati
intézmények,
nonprofit
szervezetek

helyi
önkormányzat,
önkormányzati
intézmények,
nonprofit
szervezetek

megye
lakossága

megye
lakossága

megye
lakossága

megye
lakossága

megye
lakossága

2014-2017

2014-2017

2014-2017

2014-2017

2014-2017

645,0

310,0

415,0

700,0

250,0

uniós

(9.) A társadalmi
befogadás
előmozdítása és a
szegénység elleni
küzdelem

A fejlesztéssel
közvetlenül érintett
épületek, építmények
száma (db)
Fejlesztéssel érintett
lakosság száma (fő)

igen

uniós

(9.) A társadalmi
befogadás
előmozdítása és a
szegénység elleni
küzdelem

A fejlesztéssel
közvetlenül érintett
épületek, építmények
száma (db)
Fejlesztéssel érintett
lakosság száma (fő)

igen

uniós

(9.) A társadalmi
befogadás
előmozdítása és a
szegénység elleni
küzdelem

A fejlesztéssel
közvetlenül érintett
épületek, építmények
száma (db)
Fejlesztéssel érintett
lakosság száma (fő)

igen

uniós

(9.) A társadalmi
befogadás
előmozdítása és a
szegénység elleni
küzdelem

A fejlesztéssel
közvetlenül érintett
épületek, építmények
száma (db)
Fejlesztéssel érintett
lakosság száma (fő)

igen

uniós

(9.) A társadalmi
befogadás
előmozdítása és a
szegénység elleni
küzdelem

A fejlesztéssel
közvetlenül érintett
épületek, építmények
száma (db)
Fejlesztéssel érintett
lakosság száma (fő)

igen
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1.14

III. 9.
Törökszentmiklósi
Járás Fejlesztési
Részprogramja –
Szociális város
rehabilitáció

Fegyvernek

helyi
önkormányzat,
nonprofit
szervezetek

megye
lakossága

2. számú táblázat: A projektcsomagok pénzügyi ütemterve

2014-2017

300,0

uniós

(9.) A társadalmi
befogadás
előmozdítása és a
szegénység elleni
küzdelem

A fejlesztéssel
közvetlenül érintett
épületek, építmények
száma (db)
Fejlesztéssel érintett
lakosság száma (fő)

igen

41

Intézkedés megnevezése

Indikatív forrás

Indikatív forrás

Megyei Stratégia prioritásrendszere alapján

2014-2017 (Millió Ft)

2018-2020 (Millió Ft)

6.1. Intézkedés: Települések fejlesztéseit és együttműködéseit célzó
programok

11 490,0

0

Összesen:

11 490,0

0

1. Intézkedés:

41

Forrás megjelölése (teljes költségvetés, millió Ft). Kérjük az egyes cellákban az adott periódusban kötelezettségvállalással lefedett teljes költségvetési összeget (igényelt támogatás+önerő) megadni (tehát a
kötelezettségvállalás időpontja számít, nem a kifizetésé). Az utolsó sorban kérjük az adott periódus kumulált összegét megadni.
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II. 5.6.4. Végrehajtásért felelős szervezetek, közreműködők, a végrehajtás
módja, feltételrendszere
A következő tervezési periódus végrehajtására vonatkozó irányok, elvek, eljárásrendekre vonatkozó
információk a II.5.1.4 fejezetben szerepelnek.
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II. 5.6.5. Eredményesség vizsgálata
6. Prioritás: Település-fejlesztési programok

6.1. Települések fejlesztéseit és együttműködéseit célzó
programok

Intézkedés

Beavatkozás

6.1.1. Térségi vonzásközpontok
funkcióbővítő településfejlesztési
programjai

6.1.2. Leszakadó településrészek
komplex fizikai és társadalmi
megújítása

Adatforrás

Beszámolás
gyakorisága

Indikátor
mértékegysége

Bázisérték

db

0

kedvezményezett

évente
egyszer

ha

0

kedvezményezett

évente
egyszer

m²

0

kedvezményezett

évente
egyszer

db

0

kedvezményezett

évente
egyszer

Fejlesztéssel érintett
lakosság száma

fő

0

kedvezményezett

évente
egyszer

Rehabilitációval érintett
akcióterület nagysága

ha

0

kedvezményezett

évente
egyszer

A rehabilitációs során
érintett lakóépületek száma

db

0

kedvezményezett

évente
egyszer

A támogatással megvalósuló
közmű-és egyéb fejlesztések
száma

db

0

kedvezményezett

évente
egyszer

Indikátor megnevezése
Új vagy megerősített
funkcióval ellátott
települések száma
Rehabilitációval érintett
akcióterület nagysága
Támogatás eredményeként
megnövekedett piaci
területek nagysága
Kialakított új parkolóhelyek
száma
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A fejlesztéssel megvalósuló
új/korszerűsített
szolgáltatások száma
A fejlesztéssel közvetlenül
érintett épületek,
építmények száma
A fejlesztéssel érintett
terület nagysága
6.1.3. Kisléptékű
településfejlesztések
Megnövekedett
zöldfelületek nagysága
A fejlesztéssel megvalósuló
új/korszerűsített
szolgáltatások száma
Települési
együttműködésekben részt
6.1.4. Települési együttműködések
vevő önkormányzatok
száma

db

0

kedvezményezett

évente
egyszer

db

0

kedvezményezett

évente
egyszer

m²

0

kedvezményezett

m²

0

kedvezményezett

db

0

kedvezményezett

évente
egyszer

db

0

kedvezményezett

évente
egyszer

évente
egyszer
évente
egyszer
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II. 5.6.6. Területi hatásvizsgálat - kivonat
6. Prioritás: Település-fejlesztési programok

Társadalmi
tényezők
Népesség területi
elhelyezkedése (életmód,
társadalmi mobilitás)

Várható közvetlen vagy
közvetett
hatások
A települések által nyújtott
szolgáltatások, megerősödő
funkciók és javuló településkép
révén a lakosság elvándorlása
mérséklődik.
A szegregálódó népességcsoportok száma csökken.

Foglalkoztatás

Javul a foglalkoztatás mértéke
az infrastrukturális elemeken
túl tartalmi fejlesztéseket is
integráló beavatkozások révén.

Szabadidő eltöltése, rekreáció
területi feltételei

Növekszik a szabadidő hasznos
eltöltését segítő területek,
közösségi terek, zöldfelületek,
játszóterek száma és nagysága.

Életminőség, egészségi állapot,
szociális helyzet

Növekszik a szabadidő
egészséges eltöltését segítő
zöldfelületek, közösségi terek
száma és nagysága.

Társadalom biztonságérzete,
veszélyeztetettség

Növekszik a települések
lakosságának biztonságérzete.

Javaslatok a pozitív hatások
erősítésére, a negatív hatások
mérséklésére
A településfejlesztési
programok során preferálni
szükséges a komplex, az
infrastrukturális elemeken túl
tartalmi fejlesztéseket is
integráló beavatkozásokat.
A település-rehabilitációs
programok során preferálni kell
a települések, településrészek
leszakadó
népességcsoportjainak
integrálását célzó programokat.
Azon tartalmi elemek
preferálása szükséges, melyek
javítják a hátrányos helyzetű
népességcsoportok munkaerő
piaci integrációját.
Az épített környezetre irányuló
beavatkozások során előnyben
kell részesíteni azokat, melyek
zöldfelület növelést és
rekreáció eltöltésére irányuló
fejlesztéseket tartalmaznak.
Az épített környezetre irányuló
beavatkozások során előnyben
kell részesíteni azokat, melyek
zöldfelület növelést és olyan
soft elemeket tartalmaznak,
melyek az egészséges életmód
elterjesztését, az egészségi
állapot javítását célozzák.
A településfejlesztés során
előnyben kell részesíteni a közés közlekedésbiztonság
javítását és az eredmények
megőrzését célzó fejlesztéseket
is tartalmazó beavatkozásokat
illetve képzéseket.
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Gazdasági
tényezők
Térszerkezet,
településrendszer

Természeti erőforrások
kiaknázása (lehetőség, korlát)

Ipar, kereskedelem térbeli
szerkezete

Mezőgazdaság,
erdőgazdálkodás
Idegenforgalom

Vízgazdálkodás
Térség eltartó képessége,
versenyképessége

Várható közvetlen vagy
közvetett
hatások
A településhálózat
differenciálódik.
Települések által ellátott
funkciók megerősödnek, a
funkciók száma növekszik.
Kedvező településszerkezet
alakul ki (kompakt település) és
növekszik a klimatikus
szempontból kiegyenlítő
szerepet is betöltő
zöldfelületek száma és
kiterjedése. Erősödnek a városvárostérség kapcsolatok.
A megújuló energiaforrások
növekvő mértékű alkalmazása.

A megújuló településkép és
bővülő szolgáltatások révén
differenciálódik az ipar,
kereskedelem, térbeli
szerkezete, illetve egyre
szívesebben települnek be
kereskedelmi, gazdasági
szereplők.
nem releváns
Javuló településkép, megújult
épület-állomány révén növekvő
idegenforgalom.

nem releváns
A megerősödő funkciók és
ellátott új funkciók révén javul
a települések és térségük
eltartó képessége.

Javaslatok a pozitív hatások
erősítésére, a negatív hatások
mérséklésére
Elérhető fejlesztések
településtípus szerinti
differenciálása szükséges.
Komplex településfejlesztési
programok révén szükséges a
településszerkezet
optimalizálása. A város várostérség kapcsolatok
erősítését szolgáló helyi
gazdasági kapcsolatok
megerősítését szolgáló akciók,
ösztönzők integrálása
szükséges.
A települések
épületállományának
fejlesztésekor minél kevésbé
használjanak fosszilis
energiahordozókat, minél
nagyobb arányban építsenek a
megújulókra.
A tervezett fejlesztések közt
preferálni szükséges azokat,
melyek ösztönzik a gazdasági
élet szereplőinek betelepülését.

nem releváns
Az épített környezet
alakításakor preferálni kell a
tájba, tájképbe illeszkedő, helyi
adottságokra épülő tájspecifikus és zöldfelületet
növelő megoldásokat.
nem releváns
A kisléptékű, pontszerű
településfejlesztések helyett a
komplex és funkciómegerősítésre, funkcióbővítésre is irányuló
beavatkozások preferálása
szükséges.
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Műszaki infrastruktúra

A közlekedési útvonalak
felületének, számának
növekedése.
Beépített területek
nagyságának növekedése.

Energiaellátás

Javuló energetikai hatékonyság
a felújított, újonnan kialakított
épületek révén.
Alternatív energiahordozók
növekvő használata.

Környezeti
elemek
Talaj, termőföld
Földtani-és ásványvagyon
Levegő minősége

Várható közvetlen vagy
közvetett
hatások
nem releváns
nem releváns
Javul a településközpontok
levegőminősége.
Térségközponti települések
levegőminősége várhatóan
romlik.

Felszíni és felszín alatti vizek
(mennyiség és minőség)

Javul a bel-, csapadék- és
szennyvízelvezetés rendszere.

Hulladékgazdálkodás

A települési együttműködések
révén javul a
hulladékgazdálkodás
hatékonysága.
nem releváns
nem releváns

Tájszerkezet, tájhasználat
Élővilág (védett területek,
biodiverzitás)

A közlekedési infrastruktúraberuházások során preferálni
kell azokat, melyek
területfoglalása csekélyebb.
A tervezett fejlesztések során
preferálni szükséges a
barnamezős beruházásokat a
zöldmezősökkel szemben.
Az új épületek építésekor,
illetve a meglévők felújításakor,
törekedni kell a megújuló
energiák használatát célzó,
illetve az energiahatékonyságot
növelő beruházásokra.
Foglalkoztatási és
közmunkaprogramokban
preferálni szükséges az
energianövények ültetésére,
hasznosítására irányulókat.
Javaslatok a pozitív hatások
erősítésére, a negatív hatások
mérséklésére
nem releváns
nem releváns
Forgalomcsillapító beruházások
preferálása, környezetbarát
közlekedési infrastruktúra
kiépítése, fejlesztése.
A nyújtott szolgáltatások során
növelni szükséges az
elektronikusan elérhető,
utazással, személyes
megjelenéssel nem járó
típusokat.
A tervezett fejlesztések
lehetőleg a közlekedési
infrastrukturális
beavatkozásokhoz
kapcsolódóan valósuljanak
meg.
A települési együttműködések
során preferálni szükséges a
hulladékgazdálkodás
optimalizálására törekvőket.
nem releváns
nem releváns
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Épített környezet, kulturális
örökség

Növekszik az épített környezet,
a burkolt felületek kiterjedése.

Törekedni szükséges a
meglévő, de kihasználatlan,
vagy nem kellő hatékonysággal
használt épületek,
infrastrukturális elemek
használatára, a barnamezős
elemek preferálására.

II. 5.6.7. A teljesítés-igazolás követelményrendszerének kialakítása
Nem releváns.
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II. 6. A megye felelősségén túlmutató ágazati operatív programokból
megvalósítható fejlesztési igények
II. 6.1. Ágazati operatív programok forrásaiból megvalósítandó kiemelt
jelentőségű projektjavaslatok
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Közgyűlés Tervezési és Monitoring Bizottsága 2014.
június 2-i kibővített ülésén, mint Megyei Tervezési Koordinációs Testület megtárgyalta és az alábbi,
ágazati operatív programokba javasolt kiemelt projektcsomagokat fogadta el a további tervezés
alapjául:

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM /GINOP/
Jász-Nagykun-Szolnok megyei kiemelt projektek 2014-2020
Megvalósítás
eredménye,
indikátorok

Ütemezés,
kezdésbefejezés
éve

Költség
igény,
Millió Ft

Projekt
elnevezése

Projektgazda,
esetleges partnerek

1.

Cukorfeldolgozó
és cukorgyár
létesítése

Jászapáti Város
Önkormányzata,
Jász- Plasztik Kft.,
Gazdaságfejlesztő
Kft

Érintett munkahelyek
száma: 100 fő, terület
fejlesztése, 1 db 20.000
m2-es gyárépület

2016-2016

2.

Cukorfeldolgozó
és cukorgyár
létesítése

Abádszalók Város
Önkormányzata

Érintett munkahelyek
száma: 300 fő, terület
fejlesztése,

2015-2018

Cukorgyár építése
Martfűn

Martfű Város
Önkormányzata,
VM, Agrárkamara,
vállalkozások

Új munkahelyek
létrehozása, helyben
előállított és
feldolgozott termékek
mennyisége

2015-2017

Előtanulmány
készült

70 000

Közép-alföldi
Gazdasági
Együttműködés
feltételrendszerén
ek megteremtése,
fejlesztése

Szolnok Megyei
Jogú Város
Önkormányzata,
Kecskemét MJ
Város
Önkormányzata,
Kecskeméti
Városfejlesztő Zrt,
Szolnoki
Városfejlesztő Zrt,
JNSZ Megyei
Vállalkozásfejl.
Alapítvány

1 gazdasági
együttműködés
(klaszter) létrehozása,
kb. 300 támogatott
vállalkozás,
munkahelyteremtés,
forgalomnövekedés

2015-2020

Projektötlet

15 000

S.

3.

4.

Összesen:

Előkészítettség
Tervezés alatt,
területfejlesztési
koncepció,
városfejlesztési
koncepció,
településrendezés
i terv
Tervezés alatt,
területfejlesztési
koncepció,
városfejlesztési
koncepció,
településrendezési terv

5 000

100 000

190 000
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INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM (IKOP)
Jász-Nagykun-Szolnok megyei kiemelt projektek 2014-2020
Projektet
benyújtó
települése
együttkezelendő
térségenként
településenként

1.

2.

3.

4.

5.

Jászberény

Jászfényszaru

Szolnok

Projekt elnevezése

31-32. számú
főutak Jászberényt
elkerülő III. ütem

32. számú főút
Jászfényszaru
körforgalmú (3106.
j, ök. út)
csomópont Szolnok
4. sz. főút külön
szintű csomópont
közötti szakasza
115kN
tengelyterhelésre
történő
megerősítése
100. számú vasúti
fővonal SzolnokSzajol szakasza
rekonstrukciójának
folytatása
/áthúzódó projekt/
és a szolnoki vasúti
csomópont
felújítása

Projektgazda,
esetleges
partnerek

Megvalósítás
eredménye,
indikátorok

Nemzeti
Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt.

Javul a
települések
megközelíthetősége,
külterületi/
átkelési
szakaszok
közlekedésminősége,
térségi
felzárkóztatás

Nemzeti
Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt.

Javul a
települések
megközelíthetősége,
külterületi/átk
elési szakaszok
közlekedésminősége

Nemzeti
Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt.

Felújított
vasútvonal
hossza,
szállított áruk
mennyisége,
létrehozott
munkahelyek
száma

Szolnok

M8 SzolnokKecskemét
szakasza
megépítése

Nemzeti
Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt.

Tiszapüspöki

M4 AbonyFegyvernek
autópálya szakasz
és az új Tisza-híd
építésének
befejezése
/áthúzódó projekt/

Nemzeti
Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt.

Megépült
autópálya
hossza,
elérhetőség
csökkenése,
létrehozott
munkahelyek
száma
Megépülő
autópálya
hossza,
érintett
népesség
száma,
létrejövő
munkahelyek
száma

Ütemezés,
kezdésbefejezés
éve

Előkészítettség

Költség
igény,
Millió Ft

2016-2017

Megvalósíthatósági
tanulmány,
előzetes
vizsgálati
dokumentáció,
környezeti
hatástanulmány

5 000

2014-2016

Jogerős
környezetvédelmi
engedély,
építési
engedély
folyamatban,
előkészítési
támogatási
szerződés

12 000

2014-2015

Építési
engedély,
környezetvédelmi
engedély,
kiviteli tervek

80 000

2016-2018

Engedélyek,
részletes
tervek

120 000

2014-2016

Kiviteli tervek,
építési
engedélyek,
munkaterület
átadva

35 000
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6.

7.

8.

9.

1
0.

1
1.

Törökszentmiklós

46.számú főút
Törökszentmiklóst
elkerülő
szakaszának
megépítése

Nemzeti
Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt

Kisújszállás

M4 autópálya
FegyvernekPüspökladány
szakasza
előkészítése és
megépítése

Nemzeti
Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt

Tiszabura

Pusztataskony Kisköre közös
közúti és vasúti
Tisza-híd felújítása

Nemzeti
Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt

Tiszafüred

34. számú
TiszafüredFegyvernek főút
115 kN
teherbírásra
történő
megerősítése

Nemzeti
Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt.

Cserkeszőlő

M44 autóút
Tiszakürt-Kondoros
szakasza
megépítése

Nemzeti
Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt.

Tiszakürt

M44 autóút
TiszakürtKecskemét
szakasza
előkészítése

Nemzeti
Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt.

Megépített út
hossza,
létrehozott
munkahelyek
száma,
csökkenő
számú baleset
Nemzetközi
tranzitforgalom
hatékonyabb
levezetése,
hazai és
nemzetközi
elérhetőség
javulása,
gazdasági
teljesítmény
növekedése
Térségi
kapcsolatok
erősödése,
foglalkoztatottság
növekedése,
környezeti
terhelés
csökkenése
Térségi
kapcsolatok
erősödése,
foglalkoztatottság
növekedése,
környezeti
terhelés
csökkenése
Megépített
autóút hossza,
térségi
elérhetőség
javulása, helyi
adó
növekmény
Elkészült
tervek,
megszerzett
engedélyek

2016-2018

Projektötlet

5 000

2014-2020

Megvalósíthatósági
tanulmány,
EVD határozat

168 100

2014-2016

Projektötlet

3 000

2014-2018

Projektötlet

5 000

2014-2016

Környezeti
hatástanulmány,
építési
engedély

128 000

2014-2020

Projektötlet

1 000

Mindösszesen:

562 100
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KÖRNYEZETI ÉS ENERGETIKAI HATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAM (KEHOP)
Jász-Nagykun-Szolnok megyei kiemelt projektek 2014-2020
Állami és önkormányzati árvízvédelmi művek fejlesztése, külterületi vízrendezés
S.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Projekt elnevezése
Zagyva-Tarna
vízrendszer
árvízvédelmi
fejlesztése
Árvízi levezető sávok
kialakítása a Szolnok
alatti szakaszon
Komplex Tisza-tó
Projekt 2. és vízlépcső
rekonstrukciójának
IV. üteme
Holtágak
rehabilitációja,
revitalizációja,
vízpótlás
korszerűsítése (AlcsiHolt-Tisza, CibakháziHolt-Tisza, SzászberkiHolt-Tisza, GyovaMámai; Fegyvernek,
Szajoli)
Jászsági rendszer jó
karba helyezése
Jászság térség
többcélú
vízgazdálkodási
rendszer Jászságifőcsatorna Zagyvaiágának kiépítése

Projektgazda,
esetleges partnerek

Megvalósítás
eredménye, indikátorok

Ütemezés,
kezdésbefejezés
éve

Előkészítettség

Költségigény,
Millió Ft-ban

Közép-Tisza vidéki
Vízügyi Igazgatóság

Árvízbiztonság növelése

2015-2020

Nem
releváns

29 432

Közép-Tisza vidéki
Vízügyi Igazgatóság

Árvízvédelmi biztonság
növelése

2015-2020

Nem
releváns

17 176,95

Közép-Tisza vidéki
Vízügyi Igazgatóság

Térségi vízgazdálkodási
rendszer rendeltetésének
megőrzése, fejlesztése;
vízlépcső biztonságos
üzemelése

2016-2022

Nem
releváns

13 200

Közép-Tisza vidéki
Vízügyi Igazgatóság

Komplex fejlesztés,
revitalizáció, tározási
kapacitásbővítés

2016-2019

Nem
releváns

5 666,5

Közép-Tisza vidéki
Vízügyi Igazgatóság

Komplex rendeltetés
megőrzése, fejlesztése

2017-2020

Nem
releváns

1 060

Közép-Tisza vidéki
Vízügyi Igazgatóság

Vízpótlás megoldása,
ökológiai vízigények
biztosítása, több mint
1.200 km2-es terület
vízpótlása

2020-2023

Nem
releváns

37 100

2016-2020

Nem
releváns

1060

2016-2019

Nem
releváns

2 862

Összesen:

107 557,45

7.

KÖTIVIZIG
belvízrendszereinek
komplex fejlesztése

Közép-Tisza vidéki
Vízügyi Igazgatóság

8.

Fokorúpusztai
töltésáthelyezés Tisza
jp. 73+700-80+870
tkm között /10.02.
árvízvédelmi szakasz

Közép-Tisza vidéki
Vízügyi Igazgatóság

Belvízelvezetés
biztonságához
nélkülözhetetlen főművi
fejlesztések
100 ezer emberélet- és
vagyonbiztonsága,
Szolnok-Debrecen
vasútvonal és M4-es
érintettsége
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KÖRNYEZETI ÉS ENERGETIKAI HATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAM (KEHOP)
Jász-Nagykun-Szolnok megyei kiemelt projektek 2014-2020
Ivóvízhálózat felújítása és rekonstrukciója; Ivóvízminőség-javítás
S.

Projekt elnevezése

Projektgazda,
esetleges partnerek

1.

Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőség-javítás

Jászalsószentgyörgy
Község
Önkormányzata

2.

Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőség-javítás

Jászivány Község
Önkormányzata

3.

Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőség-javítás

4.

Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőség-javítás

Tiszajenő Község
Önkormányzata

5.

Zagyvarékas község
ivóvízhálózat
rekonstrukciós
programjának
megvalósítása

Zagyvarékas Község
Önkormányzata

6.

Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőség-javítás

Tiszaderzs Község
Önkormányzata

7.

Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőség-javítás

Jászapáti Városi
Önkormányzat

8.

Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőség-javítás

Abádszalók Város
Önkormányzata

9.

Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőség-javítás

Túrkeve Város
Önkormányzata

Cibakháza Nagyközség
Önkormányzata

Megvalósítás
eredménye,
indikátorok
Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőségjavítás
Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőségjavítás
Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőségjavítás
Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőségjavítás
Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőségjavítás
Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőségjavítás
Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőségjavítás
Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőségjavítás
Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőségjavítás

Ütemezés,
kezdésbefejezés
éve

Előkészítettség

Költség
igény, Millió
Ft

2015-2020

Tervezés alatt

660,3

2015-2020

Projektötlet

92,7

2015-2020

Megvalósítha
tósági
tanulmány,
vízjogi
létesítési
engedély

468,2

2015-2020

Projektötlet

288,5

2014-2020

Projektötlet

1 905

2015-2020

Projektötlet

584

2015-2020

Projektötlet

1 034,5

2015-2020

Projektötlet

1 285,5

2015-2020

Projektötlet

1 567,4
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10.

Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőség-javítás

Cserkeszőlő Község
Önkormányzata

11.

Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőség-javítás

Tiszasüly Község
Önkormányzata

12.

Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőség-javítás

Kétpó Községi
Önkormányzat

13.

Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőség-javítás

Jászdózsa Község
Önkormányzata

14.

Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőség-javítás

Tiszaföldvár Város
Önkormányzata

15.

Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőség-javítás

Kenderes Város
Önkormányzata

16.

Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőség-javítás

Hunyadfalva Község
Önkormányzata

17.

Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőség-javítás

Csataszög Község
Önkormányzat

18.

Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőség-javítás

Nagykörű Község
Önkormányzata

19.

Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőség-javítás

Karcag Város
Önkormányzata

20.

Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőség-javítás

Nagyiván Község
Önkormányzata

Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőségjavítás
Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőségjavítás
Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőségjavítás
Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőségjavítás
Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőségjavítás
Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőségjavítás
Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőségjavítás
Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőségjavítás
Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőségjavítás
Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőségjavítás
Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőségjavítás

2015-2020

Projektötlet

639,1

2015-2020

Projektötlet

598

2015-2020

Projektötlet

119,4

2015-2020

Projektötlet

398,3

2015-2020

Projektötlet

2 460,9

2015-2020

Projektötlet

1 207,1

2015-2020

Projektötlet

20,8

2015-2020

Projektötlet

170,9

2015-2020

Projektötlet

333,9

2015-2020

Projektötlet

1 566

2015-2020

Projektötlet

228,6
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21.

Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőség-javítás

Örményes Község
Önkormányzata

22.

Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőség-javítás

Kisújszállás Városi
Önkormányzat

23.

Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőség-javítás

Mezőtúr Városi
Önkormányzat

24.

Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőség-javítás

Pusztamonostor
Községi
Önkormányzat

25.

Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőség-javítás

Tiszainoka Községi
Önkormányzat

26.

Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőség-javítás

Nagyrév Községi
Önkormányzat

27.

Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőség-javítás

Tiszasas Község
Önkormányzata

28.

Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőség-javítás

Tiszakürt Községi
Önkormányzat

29.

Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőség-javítás

Kunszentmárton
Városi Önkormányzat

30.

Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőség-javítás

Kőtelek Község
Önkormányzata

31.

Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőség-javítás

Berekfürdő Község
Önkormányzata

Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőségjavítás
Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőségjavítás
Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőségjavítás
Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőségjavítás
Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőségjavítás
Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőségjavítás
Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőségjavítás
Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőségjavítás
Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőségjavítás
Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőségjavítás
Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőségjavítás

2015-2020

Projektötlet

97,5

2015-2020

Projektötlet

1 360

2015-2020

Projektötlet

2 160

2015-2020

Projektötlet

44,5

2015-2020

Projektötlet

139

2015-2020

Projektötlet

307,1

2015-2020

Projektötlet

69,6

2015-2020

Projektötlet

244,4

2015-2020

Projektötlet

1 699,3

2015-2020

Projektötlet

373,5

2015-2020

Projektötlet

270,3
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32.

Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőség-javítás

Tiszavárkony Községi
Önkormányzat

33.

Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőség-javítás

Tiszaroff Községi
Önkormányzat

34.

Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőség-javítás

Fegyvernek Város
Önkormányzat

35.

Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőség-javítás

Jánoshida Község
Önkormányzata

36.

Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőség-javítás

Tiszaszőlős Községi
Önkormányzat

37.

Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőség-javítás

Tiszaörs Községi
Önkormányzat

38.

Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőség-javítás

Tiszaigar Község
Önkormányzata

39.

Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőség-javítás

Tiszafüred Város
Önkormányzata

40.

Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőség-javítás

Mezőhék Községi
Önkormányzat

41.

Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőség-javítás

Tiszabő Község
Önkormányzata

42.

Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőség-javítás

Jászszentandrás
Községi
Önkormányzat

Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőségjavítás
Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőségjavítás
Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőségjavítás
Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőségjavítás
Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőségjavítás
Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőségjavítás
Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőségjavítás
Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőségjavítás
Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőségjavítás
Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőségjavítás
Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőségjavítás

2015-2020

Projektötlet

251,8

2015-2020

Projektötlet

641,7

2015-2020

Projektötlet

501,2

2015-2020

Projektötlet

181,9

2015-2020

Projektötlet

482,3

2015-2020

Projektötlet

546,4

2015-2020

Projektötlet

647,1

2015-2020

Projektötlet

608,1

2015-2020

Projektötlet

61,7

2015-2020

Projektötlet

94,9

2015-2020

Projektötlet

458,4
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43.

Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőség-javítás

Jászfelsőszentgyörgy
Község
Önkormányzata

44.

Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőség-javítás

Kunhegyes Városi
Önkormányzat

45.

Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőség-javítás

Kuncsorba Község
Önkormányzata

46.

Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőség-javítás

Jászboldogháza
Községi
Önkormányzat

47.

Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőség-javítás

Szelevény Község
Önkormányzata

48.

Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőség-javítás

Tiszatenyő Község
Önkormányzata

49.

Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőség-javítás

Martfű Városi
Önkormányzat

50.

Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőség-javítás

Alattyán Községi
Önkormányzat

51.

Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőség-javítás

Csépa Községi
Önkormányzat

52.

Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőség-javítás

Mesterszállás Község
Önkormányzata

53.

Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőség-javítás

Jászladány
Nagyközség
Önkormányzata

Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőségjavítás
Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőségjavítás
Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőségjavítás
Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőségjavítás
Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőségjavítás
Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőségjavítás
Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőségjavítás
Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőségjavítás
Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőségjavítás
Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőségjavítás
Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőségjavítás

2015-2020

Projektötlet

280,3

2015-2020

Projektötlet

866,1

2015-2020

Projektötlet

137

2015-2020

Projektötlet

395

2015-2020

Projektötlet

429,1

2015-2020

Projektötlet

68,8

2015-2020

Projektötlet

979,8

2015-2020

Projektötlet

497,3

2015-2020

Projektötlet

602,4

2015-2020

Projektötlet

205,2

2015-2020

Projektötlet

922,1
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54.

Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőség-javítás

Jászkisér Város
Önkormányzata

55.

Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőség-javítás

Tiszaszentimre Község
Önkormányzata

56.

Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőség-javítás

Tomajmonostora
Község
Önkormányzata

57.

Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőség-javítás

Törökszentmiklós
Város Önkormányzata

Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőségjavítás
Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőségjavítás
Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőségjavítás
Ivóvízhálózat
felújítása,
rekonstrukciója;
ivóvízminőségjavítás

2015-2020

Projektötlet

1 042,1

2015-2020

Projektötlet

430,4

2015-2020

Projektötlet

57,8

2015-2020

Egyes
szakaszokra
tervek,
engedélyek,
illetve
előzetes
kalkulációk
Összesen:

2 488,7

36 271,9

KÖRNYEZETI ÉS ENERGETIKAI HATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAM (KEHOP)
Jász-Nagykun-Szolnok megyei kiemelt projektek 2014-2020
Belterületi vízrendezés, csapadékvíz-elvezetés
Projekt
elnevezése

Projektgazda,
esetleges partnerek

1.

Jászapáti
belterületi tavak
kotrása

Jászapáti Város
Önkormányzata,
Városüzemeltető Kft,
Városi Sportegyesület,
Horgászegyesület,
magánszálláshelyek,
Thermál Hotel

2.

Bányagödrök
rendezése
Jászárokszálláson

Jászárokszállás Város
Önkormányzata

S.

3.

4.

Jászdózsa
belterületi
vízelvezető
rendszerének
korszerűsítése
Jászfényszaru belés csapadékvízelvezető rendszer
1-es öblözetének
felújítása és
korszerűsítése

Megvalósítás
eredménye,
indikátorok
20,0 km földmedrű
csatorna építése,
belterületi tavak
kotrása, rendezése
(1500 m2); 13,5 km
külterületi csatorna
felújítása
meglévő 6,0 km zárt
csatorna és 88,0
km földmedrű és
6,7 km külterületi
csatorna felújítása

Jászdózsa Község
Önkormányzata

Belvízvédelmi
katasztrófakockázat csökkent

Jászfényszaru Város
Önkormányzata

2,4 km csapadékvíz
elvezető csatorna
megépítése, 1-es
öblözet (5,500 km)
felújítása, átemelő
kiépítése

Ütemezés,
kezdésbefejezés
éve

Előkészítettség

Költség
igény,
Millió Ft

2014-2020

Tervezés alatt
területfejlesztés
koncepció,
városfejlesztési
koncepció,
településrendezési
terv, Tanulmány (2013)

483,87

2014-2020

Tanulmány (2013)

754,38

2014

Előkészített, egyéb
dokumentumok

148

2014-2020

Városfejlesztési
koncepció,
településrendezési
terv, vízjogi létesítési
engedély; Tanulmány
(2013)

256,54
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5.

Bel- és
csapadékvízrendezés II. ütem a
II., V., és VI.
öblözetben

Jászkisér Város
Önkormányzata

6.

Csapadékvízelvezetés IV. ütem

Jászladány Nagyközség
Önkormányzata, helyi
vállalkozások

7.

8.

9.

10.

Belvízrendszer
korszerűsítése,
valamint
polgárvédelem
fejlesztése humán
és eszközinfrastruktúrájána
k bővítése
Kenderesi
belvízelvezető
rendszer
korszerűsítése
A cibakházi holtág
turisztikai
értékének
növelése teljes,
vagy részleges
rehabilitációval
Cserkeszőlő
nyugati részén
belvízelvezető
rendszer és
belvízbefogadó
tározó építése

3,880 km
földmedrű, 34,427
km burkolt és 3,425
km zárt
csatornaépítés;
9,422 km
csapadékvíz
elvezető csatorna
kialakítása, 2,0 km
zárt csatorna, 7,8
km burkolt árok és
10,1 km földmedrű
csatorna felújítása

2014-2020

Koncepció; Tanulmány
(2013)

1 181,1

2014-2020

Tanulmány (2013)

467,36

2014-2015

Tanulmány (2013)

96,52

355,6

Jásztelek Község
Önkormányzata

6,0 km földmedrű
csatorna és 2,7 km
külterületi csatorna
felújítása

Kenderes Város
Önkormányzata, Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat

14 km belvízvezető
árok felújítása

2014-2020

Területfejlesztési
koncepció,
településrendezési
terv; Tanulmány (2013)

Cibakháza Nagyközség
Önkormányzata

Jó ökológiai állapot
megteremtése,
vendégéjszaka szám
növelése

2015-2020

Részleges
tanulmányterv

1 000

Cserkeszőlő Község
Önkormányzata

13 km csatorna
építése

2014-2020

Megvalósíthatósági
tanulmány; Tanulmány
(2013)

170,18

2014-2020

Részleges elvi vízjogi
létesítési engedély

381

2015-2016

Nincs

30

2014-2020

Tanulmány (2013)

434,34

2014-2020

Településrendezési
terv; Tanulmány (2013)

556,26

11.

Belvíz- és
csapadékvízelvezető rendszer
fejlesztése

Kunszentmárton Város
Önkormányzata

12.

Kungyaluban
belvízelvezetőcsatorna építése

Kunszentmárton Város
Önkormányzata

13.

Öcsöd település
belterületi
vízrendezés

Öcsöd Nagyközség
Önkormányzata

14.

Belterületi belvízés csapadékvízelvezetés

Szelevény Község
Önkormányzata

15 km burkolt
belvízelvezető
csatorna kiépítése,
1 szivattyútelep
korszerűsítése
1 km belvízcsatorna
építése,
belvízveszély
elhárítása
32 km földmedrű
csatorna építése,
2,9 km külterületi
csatorna felújítása
22,5 km földmedrű,
0,8 km zárt csatorna
felújítás; Szelevény Halesz 5,1 km zárt
csatornaépítés; 3,0
km külterületi
csatorna felújítás
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15.

16.

Belterületi
csapadékvízelvezető rendszer
felújítása
HortobágyBerettyófőcsatorna városi
szakaszának
revitalizációja

Mesterszállás Község
Önkormányzata

Mezőtúr Város
Önkormányzata

Vízminőség javulása

13,330 km burkolt
és 1,750 km zárt
csatorna építése

17.

Belterületi
vízrendezés

Mezőtúr Város
Önkormányzata

18.

Csataszög
belterületi bel- és
csapadékvízelvezető rendszer
felújítása

Csataszög Község
Önkormányzata,
vállalkozások

19.

Belvíz-elvezető
hálózat építése

Hunyadfalva Község
Önkormányzata

20.

Ipari park bányató
környezetrendezése;
belterületi
vízrendezés

Martfű Város
Önkormányzata

21.

Rákóczifalván
belvízelvezetőrendszer kiépítése

Rákóczifalva Város
Önkormányzata

22.

Védekezés a belvíz
ellen

Szászberek Község
Önkormányzata

23.

Belterületi
csapadékvíz
rendezés Tiszajenő
településen II.
ütem

Tiszajenő Község
Önkormányzata

24.

25.

Csapadékvízelvezető
rendszerek
felújítása, építése
Belvízvédelmi
fejlesztések
Zagyvarékason II.
ütem

11,46 km földmedrű
csatorna építése;
4,7 km külterületi
csatorna felújítása

4,561 km burkolt,
0,704 km burkolt
fedett és 0,75 km
zárt csatorna
építése
3,727 km burkolt
csatorna, 0,552 km
burkolt fedett
csatorna, 0,844 km
zárt csatorna
kiépítése/felújítása;
1,08 km külterületi
befogadó rendezése
0,8 km zárt és 1,37
km nyílt földmedrű
csatorna kiépítése;
3,3 km külterületi
befogadó csatorna
felújítás
8,55 km zárt és
28,64 km földmedrű
csatorna építése
3,5 km burkolt árok
megépítése, 4,5 km
földmeder
felújítása, 7,5 km
külterület csatorna
kotrása, felújítása
1,551 km
földmedrű, 10,039
km burkolt és 1,714
zárt csatorna
építése;2,464 km
külterületi csatorna
felújítása

2014-2020

Tanulmány (2013)

180,34

2015-2016

Megvalósíthatósági
tanulmány,
városfejlesztési
koncepció

600

2014-2020

2014-2020

Megvalósíthatósági
tanulmány,
városfejlesztési
koncepció; Tanulmány
(2013)
Engedélyes
tervdokumentáció,
településrendezési
terv, építési engedély;
Tanulmány (2013)

422,91

175,26

2014-2020

Tanulmány (2013)

207,01

2014-2020

Integrált
Városfejlesztési
Stratégia; Tanulmány
(2013

132,23

2014-2019

Tanulmány (2013)

610,87

2014-2020

Tanulmány (2013)

200,66

2014-2020

Tanulmány (2013)

386,08

Tószeg Község
Önkormányzata

Ingatlanok érték
védelme

2016-2017

Projektötlet,
településrendezési terv

100

Zagyvarékas Község
Önkormányzata

n.a.

2014-2020

n.a.

1 197,61
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Belvízelvezető
rendszer felújítása

Nagyiván Község
Önkormányzata

27.

Csónakázó-tó,
szivornya, tiszai
vízpótlás kiépítése

Tiszabura Község
Önkormányzata, Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat, civil
szervezetek, gazdasági
társaságok

28.

City ipari park
csapadékvízelvezetés

Tiszafüred Város
Önkormányzata

29.

Komplex
belterületi
belvízelvezető
rendszer kiépítése,
felújítása

Fegyvernek Város
Önkormányzata,
Magyar Állam,

30.

Belvízelvezető
rendszer
tervezése,
kiépítése

Kengyel Község
Önkormányzata

26.

10,0 km csatorna
felújítás burkolással
és 5,0 km külterület
csatorna felújítása

22,779 km
földmedrű csatorna
építése

Munkahelyteremtés
elősegítése,
csapadékvízelvezetés
biztosítása
46,0 km földmedrű
csapadékvíz
elvezető csatorna
építése, 12,5 km
felújítás
23,31 km
csatornaépítés,
meglévő 2,5 km
átépítés; 5,5 km
külterületi felújítás

31.

Települési belvízelvezető rendszer
kiépítése

Kuncsorba Község
Önkormányzata

3,18 km nyílt és 2,5
km zárt csatorna
építése; 2,1 km
külterületi csatorna
felújítása

32.

Csapadékvízelvezető rendszer
megépítése és
felújítása

Tiszatenyő Község
Önkormányzata, civil
szervezetek

11,6 km földmedrű
csatorna felújítása

2014-2020

Területfejlesztési
koncepció,
településrendezési terv

285,75

2014-2020

Építési engedélyes
tervdokumentáció,
turizmusfejlesztési
koncepció,
településrendezési
terv, építési engedély,
vízjogi létesítési
engedély

297,18

2016-2017

Nincs

300

2014-2020

Tanulmány (2013)

676,91

2014-2020

Tanulmány (2013)

391,16

2014-2020

Környezeti
hatástanulmány,
településrendezési
terv, építési engedély,
vízjogi létesítési
engedély, Tanulmány
(2013)

125,73

2014-2020

Tanulmány (2013)

148,59
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33.

34.

35.

36.

Csapadékvízelvezetés
fejlesztése
Törökszentmiklóso
n

Csapadékvízelvezető rendszer
megépítése és
felújítása
Csapadékvízelvezető rendszer
megépítése és
felújítása
Csapadékvízelvezető rendszer
megépítése és
felújítása

Törökszentmiklós
Város Önkormányzata,
Mirhó-kisfoki
Vízgazdálkodási
Társulat, MezőtúrTiszazugi
Vízgazdálkodási
Társulat, Kötivizig

60,0 km földmedrű
csatorna; 2,614 km
burkolt és 3,289 km
zárt csatorna
építése/felújítása; 3
db csapadékvíz
átemelő létesítése,
9,27 ha összfelületű tókotrás,
630 m
nyomóvezeték
építése, 650 m
szivárgó csatorna
építése, 7 db
áteresz építése, 730
m töltés
rekonstrukció és
285 méter
töltésépítés; 3,795
km külterületi
csatorna kotrása és
5 db áteresz
telepítése

Rákócziújfalu Községi
Önkormányzat

Jászágó Községi
Önkormányzat

Tiszaföldvár Városi
Önkormányzat

37.

Csapadékvízelvezető rendszer
megépítése és
felújítása

Kőtelek Községi
Önkormányzat

38.

Csapadékvízelvezető rendszer
megépítése és
felújítása

Tiszasüly Községi
Önkormányzat

39.

Csapadékvízelvezető rendszer
megépítése és
felújítása

Jászalsószentgyörgy
Községi Önkormányzat

40.

Csapadékvízelvezető rendszer
megépítése és
felújítása

Tiszavárkony Községi
Önkormányzat

2014-2020

Tervek, tanulmányok,
vízjogi létesítés
engedély, engedélyes
tervek, kiviteli tervek

2 051,05

1,72 km földmedrű
csatorna építése

2014-2020

Tanulmány (2013)

22,86

1,72 km földmedrű
csatorna építése

2014-2020

Tanulmány (2013)

127

2014-2020

Tanulmány (2013)

421,64

2014-2020

Tanulmány (2013)

161,29

2014-2020

Tanulmány (2013)

85,09

2014-2020

Tanulmány (2013)

427,99

2014-2020

Tanulmány (2013)

138,43

8,145 km földmedrű
csatorna; 11,31 km
zárt csatorna
építése
1,981 km földmedrű
csatorna; 3,931 km
zárt csatorna
építése; 5,51 km
külterületi csatorna
felújítása
6,5 km földmedrű
csatorna
építése/felújítása
10,32 km földmedrű
csatorna; 2,71 km
zárt és 8,68 km
burkolt csatorna
építése; mobil
diesel motoros
szivattyú vásárlása;
3,0 km külterületi
csatorna
építése/felújítása
1,971 km földmedrű
csatorna; 2,074 km
burkolt csatorna
építése;
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41.

Csapadékvízelvezető rendszer
megépítése és
felújítása

Szolnok Városi
Önkormányzat

42.

Csapadékvízelvezető rendszer
megépítése és
felújítása

Jászjákóhalma Községi
Önkormányzat

Csapadékvízelvezető rendszer
megépítése és
felújítása
Csapadékvízelvezető rendszer
megépítése és
felújítása

185,8 km földmedrű
csatorna; 64,8 km
zárt csatorna
építése/felújítása;
11 db csapadékvíz
átemelő létesítése;
3,08 km külterületi
csatorna
építése/felújítása
23,4 km csatorna
építése; 2,0 km
meglévő zárt
csatorna felújítása;
1,7 és 4,6 km
külterületi csatorna
építése/felújítása

2014-2020

Tanulmány (2013)

21
046,44

2014-2020

Tanulmány (2013)

148,59

Alattyán Községi
Önkormányzat

16,4 km csatorna
építése

2014-2020

Tanulmány (2013)

213,36

Jászberény Városi
Önkormányzat

9,5 km zárt csatorna
építése

2014-2020

Tanulmány (2013)

266,7

Kisújszállás Városi
Önkormányzat

0,453 km földmedrű
csatorna; 5,865 km
zárt és 19,980 km
burkolt csatorna
építése; 3,21 km
külterületi csatorna
építése/felújítása

2014-2020

Tanulmány (2013)

692,15

Kunhegyes Városi
Önkormányzat

64,7 km földmedrű
csatorna
építése/felújítása

2014-2020

Tanulmány (2013)

920,75

Karcag Városi
Önkormányzat

72,5 km földmedrű
csatorna; 23 km
külterületi csatorna
építése/felújítása

2014-2020

Tanulmány (2013)

951,23

Mezőhék Községi
Önkormányzat

7,0 km külterületi
csatorna
építése/felújítása

2014-2020

Tanulmány (2013)

44,45

49.

Csapadékvízelvezető rendszer
megépítése és
felújítása

Besenyszög Városi
Önkormányzat

8 db torkolati
bevezetés
kialakítása; 5,830
km külterületi
csatorna felújítása

2014-2020

Tanulmány (2013)

52,07

50.

Csapadékvízelvezető rendszer
megépítése és
felújítása

Jászfelsőszentgyörgy
Községi Önkormányzat

12 km csatorna
felújítása;

2014-2020

Tanulmány (2013)

156,21

Berekfürdő Községi
Önkormányzat

3,2 km földmedrű
csatorna, 19,0 km
burkolt csatorna,
2,4 km zárt csatorna
megépítése és 7,4
km külterületi
csatorna felújítása

2014-2020

Tanulmány (2013)

637,54

43.

44.

45.

46.

47.

48.

51.

Csapadékvízelvezető rendszer
megépítése és
felújítása
Csapadékvízelvezető rendszer
megépítése és
felújítása
Csapadékvízelvezető rendszer
megépítése és
felújítása
Csapadékvízelvezető rendszer
megépítése és
felújítása

Csapadékvízelvezető rendszer
megépítése és
felújítása
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52.

Csapadékvízelvezető rendszer
megépítése és
felújítása

Kunmadaras
Nagyközségi
Önkormányzat

53.

Csapadékvízelvezető rendszer
megépítése és
felújítása

Örményes Községi
Önkormányzat

54.

Csapadékvízelvezető rendszer
megépítése és
felújítása

Abádszalók Városi
Önkormányzat

55.

56.

57.

Csapadékvízelvezető rendszer
megépítése és
felújítása
Csapadékvízelvezető rendszer
megépítése és
felújítása
Csapadékvízelvezető rendszer
megépítése és
felújítása

Tiszaderzs Községi
Önkormányzat

Tiszafüred Város
Önkormányzata

Tiszaigar Községi
Önkormányzat

58.

Csapadékvízelvezető rendszer
megépítése és
felújítása

Tiszaörs Községi
Önkormányzat

59.

Csapadékvízelvezető rendszer
megépítése és
felújítása

Tiszaszentimre Községi
Önkormányzat

60.

61.

62.

Csapadékvízelvezető rendszer
megépítése és
felújítása
Csapadékvízelvezető rendszer
megépítése és
felújítása
Csapadékvízelvezető rendszer
megépítése és
felújítása

Tiszaszőlős Községi
Önkormányzat

Jászboldogháza
Községi Önkormányzat

Szajol Községi
Önkormányzat

28,5 km
csapadékvízelvezető
árok/csatorna
megépítése és 3,0
km külterületi
csatorna felújítása
0,175 km zárt
csatorna építése;
mobil szivattyú
vásárlása
48 km földmedrű
csatorna; 2,5 km
zárt és 24,0 km
burkolt csatorna
építése;
18,2 km utca
víztelenítése, 15,5
km külterületi
csatorna felújítása
42,131 km csatorna
kiépítése
2,2 km csatorna
felújítás, 2,0 km
külterületi csatorna
felújítása
Csapadékvíz tározó
felújítása, 0,190 km
zárt csatorna
felújítása és 0,11
km csatorna
burkolása; 2,3 km
külterületi csatorna
felújítása
1,0 km burkolt
csatorna kialakítása,
1,5 km burkolt nyílt
csatorna építése,
szivattyúállás
kialakítása; 5,0 km
külterületi csatorna
felújítása
6,7 km csatorna
felújítása; 1,9 km
külterületi csatorna
felújítása
5,0 km csatorna
felújítása; 10,0 km
külterületi csatorna
felújítása
7,431 km utca
víztelenítése; 3 km
csatorna burkolása;
2,0 km külterületi
csatorna felújítása

2014-2020

Tanulmány (2013)

742,95

2014-2020

Tanulmány (2013)

8,89

2014-2020

Tanulmány (2013)

1 117,6

2014-2020

Tanulmány (2013)

269,24

2014-2020

Tanulmány (2013)

547,31

2014-2020

Tanulmány (2013)

41,91

2014-2020

Tanulmány (2013)

68,58

2014-2020

Tanulmány (2013)

101,6

2014-2020

Tanulmány (2013)

81,28

2014-2020

Tanulmány (2013)

129,54

2014-2020

Tanulmány (2013)

199,39
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63.

Csapadékvízelvezető rendszer
megépítése és
felújítása

Tiszapüspöki Községi
Önkormányzat

64.

Csapadékvízelvezető rendszer
megépítése és
felújítása

Pusztamonostor
Községi Önkormányzat

65.

Csapadékvízelvezető rendszer
megépítése és
felújítása

Újszász Város
Önkormányzata

66.

67.

68.

69.

70.

Csapadékvízelvezető rendszer
megépítése és
felújítása
Csapadékvízelvezető rendszer
megépítése és
felújítása
Csapadékvízelvezető rendszer
megépítése és
felújítása
Csapadékvízelvezető rendszer
megépítése és
felújítása
Csapadékvízelvezető rendszer
megépítése és
felújítása

16,1 km utca
víztelenítése; 12,35
km belterületi
csatorna felújítása;
3,0 km külterületi
csatorna felújítása
2,375 km utca
víztelenítése;
átemelők létesítése,
32-es fkzl. út
átfúrása; 1,0 km
külterületi csatorna
felújítása
4,5 km felújítás, 2,5
km belterületi
csatornakotrás,
szivattyúzási hely
kialakítása

2014-2020

Tanulmány (2013)

66,04

2014-2020

Tanulmány (2013)

83,82

2014-2020

Tanulmány (2013)

87,83

Tiszagyenda Községi
Önkormányzat

6,5 km földmedrű
árok létesítése;

2014-2020

Tanulmány (2013)

66,04

Tiszainoka Községi
Önkormányzat

4,0 km külterületi
csatorna felújítása

2014-2020

Tanulmány (2013)

25,4

Tiszakürt Községi
Önkormányzat

4,0 km csatorna
felújítás és 5,0 km
külterületi csatorna
felújítása

2014-2020

Tanulmány (2013)

76,2

Jászivány Községi
Önkormányzat

3,0 km belterületi
csatorna felújítás

2014-2020

Tanulmány (2013)

29,21

Jászszentandrás
Községi Önkormányzat

13,29 km belterületi
csatorna felújítása

2014-2020

Tanulmány (2013)

152,4

2014-2020

Tanulmány (2013)

427,99

2014-2020

Tanulmány (2013)

257,81

2014-2020

Tanulmány (2013)

765,81

71.

Csapadékvízelvezető rendszer
megépítése és
felújítása

Tiszaroff Községi
Önkormányzat

72.

Csapadékvízelvezető rendszer
megépítése és
felújítása

Csépa Községi
Önkormányzat

73.

Csapadékvízelvezető rendszer
megépítése és
felújítása

Tiszasas Községi
Önkormányzat

16,144 km
belterületi burkolt
csatorna építése,
3,0 km külterületi
csatorna felújítása
12,1 km földmedrű
és 2,1 km
belterületi zárt
csatorna építése,
6,7 km külterületi
csatorna felújítása
6,946 km zárt
csatorna, 21,818 km
burkolt csatorna,
átemelő, nyomócső
és töltés
keresztezésépítés
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74.

Csapadékvízelvezető rendszer
megépítése és
felújítása

Túrkeve Városi
Önkormányzat

75.

Csapadékvízelvezető rendszer
megépítése és
felújítása

Vezseny Községi
Önkormányzat

17,0 km földmedrű
csatorna; 3,0 km
zárt és 7,0 km
burkolt csatorna
építése; Túrkeve 1.es csatorna
felújítása, főgyűjtők
építése; 11 km
külterületi csatorna
felújítása
0,271 km csatorna
és csapadékvíz
átemelő építése,
2,537 km külterületi
csatorna felújítása
és átereszépítések

2014-2020

Tanulmány (2013)

689,61

2014-2020

Tanulmány (2013)

316,23

Összesen:

47 670,96

KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS-FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM (KÖFOP)
Jász-Nagykun-Szolnok megyei kiemelt projektek 2014-2020
S.

Projekt elnevezése

1.

Kormányhivatali ingatlanok
funkciójának történő
rekonstrukciója,
akadálymentesítése, energetikai
felújítása (érintett települések:
Szolnok, Jászapáti, Jászberény,
Karcag, Kunhegyes,
Kunszentmárton, Mezőtúr,
Tiszafüred, Törökszentmiklós,
Jászkisér, Jászladány,
Jászárokszállás, Jászfényszaru,
Kisújszállás, Kenderes,
Kunmadaras, Abádszalók,
Tiszaföldvár, Cibakháza,
Túrkeve, Martfű, Újszász,
Rákóczifalva, Fegyvernek)

Projektgazda,
esetleges
partnerek

Megvalósítás
eredménye,
indikátorok

Ütemezés,
kezdésbefejezés
éve

Előkészítettség

Költség
igény,
Millió Ft

Jász-NagykunSzolnok Megyei
Kormányhivatal

51 db ingatlan
teljes
energetikai,
akadálymentesítési, infokommunikációs
és informatikai
fejlesztése

2014-2020

Projektötl
et

13742

Összesen:

13 742,0
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VIDÉKFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (VP)
Jász-Nagykun-Szolnok megyei kiemelt projektek 2014-2020
Közép- Tisza-menti helyi gazdaságerősítő program
S.

1.

2.

Projektet
benyújtó
települése

Projekt
elnevezése

Jánoshida

Helyi
birkatenyészet
mellett kiépített
tejtermelő és
feldolgozó üzem
létesítése

Jánoshida

Péküzem
létesítése
Jánoshidán

Projektgazda,
esetleges
partnerek

Megvalósítás
eredménye,
indikátorok

Ütemezés,
kezdésbefejezés
éve

Előkészítettség

Költség
igény,
Millió Ft

Jánoshida Község
Önkormányzata

Új munkahely:
min. 5 fő, új
feldolgozó üzem:
1, helyi előállított
termék: 5

2014-2016

Saját
birkaállomány
beállítása

40

Jánoshida Község
Önkormányzata

Új munkahely: 5
fő, új feldolgozó
üzem: 1, helyi
előállított
termék: 10

2014-2020

Saját tulajdonú
ingatlan a Start
program
keretében
kialakított
malomüzem
mellett

50

2015-2016

Terület
közművesítése
folyamatban,
tervezés alatt

160

2015-2015

n.a.

40

2015-2016

Koncepció

50

2014-2015

Koncepció

30

2014-2015

Koncepció

20

2017-2020

Nincs

50

3.

Jászalsószentgyörgy

Zöldmezős
élelmiszer-ipari
üzem

Szatmári Imréné
ügyv. Merkanto
896 Kft

8 munkahely
megőrzése, 2 új
munkahely, hazai
alapanyagokból
tovább
feldolgozott
élelmiszerek
gyártása

4.

Jászivány

Baromfivágó és –
feldolgozó egység
kialakítása

Jászivány Község
Önkormányzata

Munkahelyteremtés: 5 fő

5.

Jászkisér

Pálinkafőző
létesítése

Jászkisér Város
Önkormányzata

6.

Jászkisér

Tradicionális
pékség
újraélesztése

Kövesdi István

7.

Jászkisér

Vágópont
kialakítása

Sebők Húsbolt

8.

Jászszentandrás

Helyi termékek
(homoktövis)
feldolgozása,
értékesítése

Jászszentandrás
Község
Önkormányzata

Szegénység és a
hátrányos helyzet
átöröklésének
megakadályozása
; helyi termék
feldolgozása
Szegénység és a
hátrányos helyzet
átöröklésének
megakadályozása;
helyi termék
feldolgozása
Szegénység és a
hátrányos helyzet
átöröklésének
megakadályozása;
helyi termék
feldolgozása
5 fő
foglalkoztatása,
épületfejlesztés,
eszközbeszerzés
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9.

10.

11.

12.

Kenderes

Kenderes

Kisújszállás

Kisújszállás

Kenderesi Alföldi
Szociális
Szövetkezet
feldolgozó
üzemének
létrehozása, tíz
munkahely
teremtésével

Telephelyfejlesztés

Palackozó üzem
létesítése a
turgonyi
ásványvíz
palackozására
Zöldség-,
gyümölcs- és húsfeldolgozóüzem,
valamint hűtőház
létesítése

Kenderesi Alföldi
Szociális
Szövetkezet;
Kenderes Város
Önkormányzata,
Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat

Új feldolgozó
üzem: 1
Létrehozott
munkahelyek
száma: 10

2016

Területfejlesztési
koncepció;
településrendezési terv

50

Kerék István
vállalkozó,
ügyvezető
KenderesBánhalma

Meglévő
mezőgazdasági
telep fejlesztése,
rakodógép,
kombájn
beszerzése,
telepen belüli
úthálózatfejlesztés, 15
munkahely
megtartása

2015-2019

Tervezés alatt,
településrendezési terv

250

Kisújszállás Város
Önkormányzata,
Türr István
Intézet

Nő a létrehozott
munkahelyek és
az új feldolgozó
üzemek száma

2015-2016

Gaál Kálmán
Gazdasági
Program

350

Kisújszállás Város
Önkormányzata,
Türr István
Intézet

n.a.

n.a.

n.a.

190

2014-2016

n.a.

140

2014-2016

n.a.

27

2016-2017

Nincs

150

2015-2018

Nincs

250

2016

Nincs

150

2016-2017

Nincs

100

Szelevény

Élelmiszeralapanyag
feldolgozó üzem
építése

Szelevény Község
Önkormányzata,
Tiszasas Község
Önkormányzata

14.

Szelevény

Vágópont
létesítése

Szelevény Község
Önkormányzata,
Tiszasas Község
Önkormányzata

15.

Tiszakürt

Borpince
felújítása

TÉSZ Tiszakécske

16.

Tiszakürt

Gyümölcstelepíté
s és feldolgozás

Mezőgazdasági
vállalkozás

13.

17.

Tiszakürt

18.

Tiszakürt

Kistérségi
mezőgazdasági
gépjavító
kialakítása
Hűtőház és
élelmiszer
feldolgozó üzem
építése

Mezőgazdasági
vállalkozás
Trabach Tibor
gazd.v. Genero
Kft, Tiszakürt

Mezőgazdasági
termelés
megújítása, 12
munkahely
biztosítása
Élelmiszerláncbiztonsági
előírások
hatályosulása
1 db üzem
felújítása,
bővítése, helyben
termelt termékek
feldolgozása, 10
fő foglalkoztatása
1 db hűtőház és 1
db aszaló
létesítése, 30 ha
parlag terület
művelésbe
vonása, 20 fő
foglalkoztatása
5 fő
foglalkoztatása, 1
db gépjavító
megépítése
5-10 új
munkahely, 1 új
feldolgozó üzem
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Tiszasas

Gyümölcsfeldolgozó
manufaktúra
Tiszasason

Tiszasas Község
Önkormányzata

Legalább 5 új
munkahely
3 fő állatgondozó
és 2 fő hentes
foglalkoztatása,
munkahelyek
megtartása
(üzemi konyhára
termelnének)
Növekvő bevétel
önkormányzatnál
, iparűzési adó
nő,
vendégéjszakák
száma nő,
munkahelyterem
tés
Létrehozott
munkahelyek
száma,
támogatott
vállalkozások
száma, helyi
előállított
termékek
mennyisége
Létrehozott új
munkahelyek
száma, helyi
előállított
termékek
mennyisége,
helyi feldolgozott
termékek
mennyisége,
vendégéjszakák
száma
300-400 fős
munkahelyterem
tés a cél,
sertéstelep
bővítésével akár
800-1.000 db
hízó

2015-2016

Építési
engedélyezés
előtt álló
tervekkel
rendelkezik

80

2014-2015

n.a.

42

2016-2017

Nincs

40

2015-2016

Megvalósíthatósági
tanulmány

90

2015-2017

Előkészítés
alatt, megvalósíthatósági
tanulmány,
városfejlesztési
koncepció

700

2015 és
2017

Helyi termékek
boltjának
kialakításához a
tervdokumentá
ció 2013-ban
elkészült

900

100

150

Tiszasas

Őshonos
állattartás és
feldolgozás
Tiszasason

Tiszasas Község
Önkormányzata

Kétpó

Falusi
hagyományos
vendéglátóközpont
kialakítása

Kétpó Község
Önkormányzata

"Fruit-Group"
bogyós
gyümölcslékészít
ő üzem létesítése

Projektcég:
Vállalkozói
Inkubátorház;
Vállalkozói és
Logisztikai
Központ Kft;
Földes-Therm Kft

Mezőtúr

"Négy Évszak
Tanyagazdaság"
kialakítása
Mezőtúron

Mezőtúr Város
Önkormányzata;
Vállalkozói és
Logisztikai
Központ Kft;
Vidékfejlesztő
Innovációs
Tudás-központ
Mezőtúr

Túrkeve

Helyi termékek
előállítása,
feldolgozása és
értékesítése
Mintagazdaság a
Szociális
Szövetkezetben

Túrkeve Város
Önkormányzata,
Túrkevei Szociális
Szövetkezet

Besenyszög

Besenyszögi
húsfeldolgozó
rekonstrukciója

Besenyszög
Város
Önkormányzata

Korszerű
feldolgozó üzem,
új munkahelyek:
2-3 fő

2015-2017

Engedélyes
tervvel
rendelkezik,
településrendez
ési terv

Nagykörű Község
Önkormányzata

Új és megőrzött
munkahelyek
száma, helyi
előállított és
feldolgozott
termékek, új
üzem

2016-2017

n.a.

Mezőtúr

Nagykörű

Közösségi
zöldség-gyümölcs
feldolgozó üzem
létrehozása
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27.

Nagykörű

Közösségi tej- és
húsfeldolgozó
kisüzem
létrehozása

Nagykörű Község
Önkormányzata

Új és megőrzött
munkahelyek
száma, helyi
előállított és
feldolgozott
termékek, új
üzem

2016-2017

n.a.

150

150

80

Rákóczifalva

Asztalos,
palackozó, bútorlekvár-készítő
kisüzemek
bővítése,
infrastrukturális
feltételek
biztosítása

Toll-Ker 97 Kft,
Rákóczifalva
Város
Önkormányzata,
vállalkozások

Üzemépületek
száma: 6 db,
teremtett
munkahelyek
száma: 15 fő

2014-2016

Bejegyzett
telekalakítás,
vízcsatorna
gerinchálózat
kiépítése,
elektromos
rákötési
lehetőség,
koncepció terv
és
programjavaslat

Szajol

Helyi pékség
megvalósítása
Szajolban

Nagy Zsolt vezető
tisztségviselő
Nagy és Társa Kft
Szolnok

Új pékség
létrehozása, 3-4
új munkahely, 9
munkahely
megőrzése

2014-2015

Tervrajz,
előkészítése
folyamatban

30.

Újszász

A helyben
termelt
homoktövis
feldolgozása

Újszász Város
Önkormányzata,
vállalkozások

Létrehozott új
munkahelyek
száma

2015-2020

31.

Kunhegyes

Zöldségfeldolgozó
építése

Kunhegyes Város
Önkormányzata

1 új épület, 50
munkahely
teremtése

2015-2016

Alapterület,
látogatók száma,
értékesítési
adatok

2014-2017

28.

29.

32.

Tiszabura

Szociális pékség
létesítése

Tiszabura Község
Önkormányzata,
Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat,
civil szervezetek,
gazd. társaságok
Tiszabura Község
Önkormányzata,
Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat

33.

Tiszabura

Feldolgozó üzem
létrehozása

34.

Tiszaderzs

Helyi termék
feldolgozása

Tiszaderzs Község
Önkormányzata

Élelmiszeralapanyag
feldolgozó
kisüzem építése

Tiszaörs Község
Önkormányzata,
Barázda Szociális
Szövetkezet,
Tiszaörsi
Perspektíva
Egyesület

35.

Tiszaörs

150 m2
alapterület,
termelési,
értékesítési
adatok
Munkahelyterem
tés, helyi termék
megismerése,
intézmények
ellátása
Munkahelyteremtés,
újraindított
háztáji
gazdálkodás,
önfenntartó
település

Állami ingatlan
önkormányzati
tulajdonba
adása
folyamatban
Helyzetfelmérés,
településrendezési terv

50

150

20

2017-2018

Projektötlet

45

2014-2015

n.a.

200

2014-2016

Előkészítés
alatt, településrendezési terv

96
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36.

Tiszaroff

Meglévő tejüzem
korszerűsítése

Boros Zsolt
Zsigmond egyéni
vállalkozó

37.

Tiszaroff

Vágópont
létesítése

Boros Zsolt
Zsigmond egyéni
vállalkozó

Tiszaroff

Biodízel előállítás
étolaj előállítás

Boros Zsolt
Zsigmond egyéni
vállalkozó

Tiszaszentimre

Fűszerpaprika
őrlő üzem
létrehozása helyi
termelők
alapanyagaiból

Tiszaszentimre
Község
Önkormányzata,
helyi vállalkozók

40.

Kengyel

Élelmiszer
feldolgozó
kisüzem
létesítése

Kengyel Község
Önkormányzata;
mg-i termelők

41.

Kuncsorba

Zöldség-gyümölcs
csomagoló /
savanyító üzem

Kuncsorba
Község
Önkormányzata

42.

Örményes

Helyi termék
feldolgozása,
értékesítése,
marketing

Papp István
egyéni vállalkozó,
őstermelő

43.

Tiszatenyő

Komplett vágóés feldolgozó
pont létrehozása

Tisztenyő Község
Önkormányzata,
civil szervezetek

38.

39.

Tejüzem
korszerűsítése,
modern gépek
beszerzése, 2-3
fő alkalmazása,
helyi előállítású
és fel- dolgozású
termékek
Régi hatósági
vágóhíd
átalakítása, 2-3 fő
új munkahely,
helyi előállított és
feldolgozott
termékek
Épületek
korszerűsítése, 2
fő alkalmazása,
helyi termék
előállítása
Létrehozott
munkahelyek
száma: 10 fő, új
feldolgozó üzem:
1 db helyi
feldolgozott
termék: 3,6
tonna
Létrehozott
munkahelyek
száma: 5;
Feldolgozó
üzemek száma: 2
Létrehozott
munkahely
száma: 14-15 fő
1 db új feldolgozó
üzem, saját
termelői méz
feldolgozása és
értékesítése, gépés eszközbeszerzés
Munkahelyeket
teremt, a
lakosságnak
magasabb
komfortú életet
biztosít

2015-2017

Folyamatos
tervezés,
kivitelezés

40

2015-2016

Terv
engedélyezés
alatt

30

2015-2016

Beépítési
költségek,
illetve egyéb
gépek
beszerzése a cél

10

2015-2016

Településrendez
ési terv

80

2014-2015

Projektötlet

25

2014-2015

Környezeti
hatástanulmány

51

2015-2015

Félkész épület,
termelő
méhcsaládok,
engedélyezési
szintű terv

4

2014

Tervezés alatt,
településrendezési terv

150

Összesen:

5 530,0
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EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (EFOP)
Jász-Nagykun-Szolnok megyei kiemelt projektek 2014-2020
Képzésfejlesztés
S.

1.

Projektet
benyújtó
település

Mezőtúr

Projekt
elnevezése

Vidékfejlesztő
Innovációs
Központ
létrehozása
Mezőtúron

Projektgazda,
esetleges
partnerek

Megvalósítás
eredménye,
indikátorok

Mezőtúr Város
Önkormányzata,
Mezőtúri Ipari
Park Kft, Gaál
Ferenc Főiskola,
Vállalkozói
Inkubátorház
Mezőtúr

Fejlesztéssel
érintettek
száma,
képzésben
résztvevők
száma,
felújított
épületek
alapterülete,
költségmegtak
arítás mértéke

Ütemezés,
kezdésbefejezés
éve

Előkészítettség

Költség
igény,
Millió Ft

2015-2016

Előkészítés
alatt,
Városfejlesztési
Koncepció,
Településrendezési Terv,
Integrált
Városfejlesztési
Stratégia

900

Mindösszesen

900,0

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (EFOP)
Jász-Nagykun-Szolnok megyei kiemelt projektek 2014-2020
Egészségügyi fejlesztés

S.

1.

2.

Projekt
et
benyújt
ó
települ
ése

Projekt elnevezése

JNSZ
megye
78
települ
ése

Települési
egészségfejlesztési
programok JászNagykun-Szolnok
megyében

Szolnok

Az egészségügyi
közszolgáltatások
feltételrendszerének
javítása a JászNagykun-Szolnok
Megyei Kórház
Rendelőintézetben

Projektgazda,
esetleges
partnerek
Gyógyszerészeti és
Egészségügyi
Minőség- és
Szervezetfejlesztési
Intézet, JNSZ
megye települési
önkormányzatai,
Egészségfejlesztési
Irodák, civil
szervezetek,
közoktatási és
köznevelési
intézmények
Gyógyszerészeti és
Egészségügyi
Minőség- és
Szervezetfejlesztési
Intézet, JNSZ
Megyei Hetényi
Géza Kórház
Rendelőintézet

Megvalósítás
eredménye,
indikátorok

Egészségben
eltöltött évek
számának
növelése, a
munkakorú
népesség
gazdasági
aktivitásának
megőrzése,
növelése

Egészségügyi
közszolgáltatáso
k színvonalának
megőrzése,
energiatakaréko
s közintézményüzemeltetés

Ütemezés,
kezdésbefejezés
éve

Előkészítettség

Költség
igény,
Millió Ft

2014-2020

Koncepcionáli
s, szakmai
fejlesztési
koncepció

150

2014-2020

Koncepcionáli
s, szakmai
fejlesztési
koncepció

14 068,195
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

Jászberény

Fekvőbeteg-ellátás
struktúraváltása és
infrastruktúrájának
modernizálása a
Jászberényi Szent
Erzsébet Kórházban

Gyógyszerészeti és
Egészségügyi
Minőségi- és
Szervezetfejlesztési
Intézet, Jászberényi
Szent Erzsébet
Kórház

Egészségügyi
közszolgáltatások
színvonalának
megőrzése,
energiatakarékos
közintézményüzemeltetés

Mezőtúr

Egészségügyi
közszolgáltatások
komplex
rendszerének
(szakellátás és
mentés) fejlesztése a
Mezőtúri Városi
Kórház és
Rendelőintézetben

Gyógyszerészeti és
Egészségügyi
Minőség- és
Szervezetfejlesztési
Intézet, Mezőtúri
Városi Kórház és
Rendelőintézet

Egészségügyi
közszolgáltatáso
k színvonalának
megőrzése,
energiatakaréko
s közintézményüzemeltetés

Szolnok

Karcag

Kunhegyes

Mezőtúr

2014-2020

Koncepcionáli
s, szakmai
fejlesztési
koncepció

4 637

2014-2020

Koncepcionáli
s, szakmai
fejlesztési
koncepció

687,5

Mozgásszervi
szakellátás integrált
fejlesztése Szolnokon

Gyógyszerészeti és
Egészségügyi
Minőség- és
Szervezetfejlesztési
Intézet, MÁV
Kórház és
Rendelőintézet

Egészségügyi
közszolgáltatáso
k színvonalának
megőrzése,
energiatakaréko
s közintézményüzemeltetés

2014-2020

Kórházfejlesztés a
Kátai Gábor
Kórházban

Gyógyszerészeti és
Egészségügyi
Minőség- és
Szervezetfejlesztési
Intézet, Kátai Gábor
Kórház

Egészségügyi
közszolgáltatáso
k színvonalának
megőrzése,
energiatakaréko
s közintézményüzemeltetés

2014-2020

Szolgáltatásfejlesztés
a Kunhegyesi
Szakorvosi és Ápolási
Intézetben

Gyógyszerészeti és
Egészségügyi
Minőség- és
Szervezetfejlesztési
Intézet, Kunhegyesi
Szakorvosi és
Ápolási Intézet

Egészségügyi
közszolgáltatáso
k színvonalának
megőrzése,
energiatakaréko
s közintézményüzemeltetés

Mezőtúr Város
Önkormányzata

Fejlesztéssel
érintett lakosok
száma,
létrehozott
munkahelyek
száma, felújított
szakrendelők
száma

"Reu-Med" –
Reumatológiai
Központ kialakítása

2014-2020

2016-2017

Koncepcionáli
s,
megvalósíthat
ósági
tanulmány,
építési
engedély,
szakmai
fejlesztési
koncepció
Koncepcionáli
s,
megvalósíthat
ósági
tanulmány,
építési
engedély,
szakmai
fejlesztési
koncepció
Koncepcionáli
s, szakmai
fejlesztési
koncepció
Megvalósíthat
ósági
tanulmány,
területfejlesztési
koncepció,
városfejlesztési
koncepció
Mindösszesen

500

2 509,3

1 310,75

180

24 042,745
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II. 6.2. Ágazati operatív programok forrásaiból megvalósítandó
projektjavaslatok
Ebben a fejezetben - a kiemelt javaslatokon túlmenően, melyek az előző fejezetben kaptak helyet - a
megye és Szolnok Megyei Jogú Város (MJV) ágazati operatív programokba javasolt fejlesztési
elképzelései szerepelnek operatív programok szerinti bontásban. Elsőként mindig a megyei, majd az
MJV projektcsomagok felvonultatása történik.

II. 6.2.1. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)
projektcsomagjai

Projektcsomag megnevezése:

1. Jászság gazdaságának diverzifikációja
Projektcsomag célja:
- A térség gazdaságát segítő logisztikai szolgáltatások fejlesztése,
- az élelmiszeripar és a helyi termékek feldolgozásának bővítése,
- a foglalkoztatás bővítése.
A projektcsomag rövid tartalma:
- Jászfényszarun iparvágány építése az ipari park intermodalitásának fejlesztésére,
- Jászapátiban cukorgyár alapítása a térségben termelt és a Jászsági-főcsatorna I. üteme
megvalósítása után bővülő területi igényű cukorrépa feldolgozására,
- Jászladányban húsfeldolgozó üzem építése.
Indikátorok:
- Megépült iparvágány hossza (km),
- új logisztikai szolgáltatások száma (db),
- feldolgozott cukorrépa mennyisége (t),
- megőrzött és teremtett munkahelyek száma (db).
Becsült költségigény: 10.524,0 millió Ft
Érintett települések:
Jászfényszaru, Jászapáti, Jászladány
Projektcsomag kapcsolódása a releváns Európai Uniós tematikus célkitűzéshez és beruházási
prioritáshoz:
(3) a kkv-k versenyképességének fokozása
3 (c) a termék- és szolgáltatásfejlesztésre irányuló fejlett kapacitás megteremtésének és
kiterjesztésének elősegítése
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3(d) a kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése a vállalkozások és
munkavállalók alkalmazkodóképességének elősegítése, a humántőke-beruházások növelése
révén
A projektcsomag illeszkedése a Stratégiai Programhoz:
1.1.2. A Jászság gazdaságának erősítése
3.1.1. Agrár- és élelmiszer-feldolgozóipari vállalkozások fejlesztése
A projektcsomag tervezett kedvezményezetti köre:
 kis-és középvállalkozások
 nagyvállalatok
 helyi önkormányzatok
 önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
A projektcsomag tervezett ütemezése: 2014-2020
A projektcsomag előkészítettsége: változó, a projektötlettől az engedélyes tervekkel rendelkezői

Projektcsomag megnevezése:

2. Jászság gazdaságának diverzifikációja – turizmusfejlesztés
Projektcsomag célja:
- A térség gazdasági súlyához igazodó, vonzó turisztikai és szabadidős kínálat kialakítása,
- hozzájárulás a fejlett üzleti és települési környezet létrehozásához.
A projektcsomag rövid tartalma:
- A térség kulturális, gyógy- és termálturizmusa mennyiségi és minőségi fejlesztése,
- védett épületek turisztikai hasznosításával szálláshelyek kialakítása és attrakciók létrehozása,
- a rekreációs lehetőségek bővítése.
Indikátorok:
- Felújított létesítmények száma (db),
- látogató szám növekedése (fő),
- idegenforgalmi adó növekménye (ezer Ft).
Becsült költségigény: 2.949,0 millió Ft
Érintett települések:
Jánoshida, Jászapáti, Jászárokszállás, Jászboldogháza, Jászfényszaru, Jászkisér
Projektcsomag kapcsolódása a releváns Európai Uniós tematikus célkitűzéshez és beruházási
prioritáshoz:
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(6) környezetvédelem és az erőforrások hatékonyságának elősegítése
6 (c) a kulturális és természeti örökség védelme, elősegítése és fejlesztése
6 (e) a városi környezetfejlesztést célzó intézkedések, ideértve a rozsdaövezetek
helyreállítását és a légszennyezettség csökkentését is (KA - + a szennyezett talajú területek
helyreállítása
A projektcsomag illeszkedése a Stratégiai Programhoz:
1.4.1. Helyi értékekre alapozott és foglalkoztatás bővítő turizmusfejlesztés
1.4.2. Gyógy- és termálturizmus bázisának erősítése
6.1.3. Kisléptékű településfejlesztések
A projektcsomag tervezett kedvezményezetti köre:
 kis-és középvállalkozások
 nagyvállalatok
 helyi önkormányzatok
 önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
 non-profit szervezetek
 kulturális intézmények
A projektcsomag tervezett ütemezése: 2014-2020
A projektcsomag előkészítettsége: változó, a projektötlettől az engedélyes tervekkel rendelkezőig

Projektcsomag megnevezése:

3. Szolnok – Törökszentmiklós – Martfű térsége gazdasági súlyának
növelése
Projektcsomag célja:
- A térség megyén és országon belüli gazdasági erejének fejlesztése,
- a Közép-alföldi (Szolnok-Kecskemét) ipari agglomeráció megalapozása,
- a foglalkoztatás bővítése,
- a feldolgozó-ipari logisztikai kapacitások, gabonakereskedelem és malomipar fejlesztése.
A projektcsomag rövid tartalma:
- Szolnok, Törökszentmiklós és Martfű térségi gazdasági szerepének bővítése,
- ipari tevékenység bővítése, meghonosítása egyes településeken,
- adottságokhoz igazodó élelmiszeripar fejlesztése (bezárt üzemek újraindítása és új cukorgyár
építése Martfűn),
- A
törökszentmiklósi
mezőgazdasági
feldolgozóipar
revitalizációja,
malomipar,
gabonakereskedelem fejlesztése, termékskála-bővítés, termelési technológiák beszerzése,
Indikátorok:
- Létrehozott munkahelyek száma (db),
- támogatott élelmiszeripari üzemek száma (db),
- gazdasági együttműködések száma (db),
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-

képzéseken résztvevők száma (fő),
felújított épületek alapterülete (m²)
új szolgáltatások száma (db).

Becsült költségigény: 122.499,0 millió Ft
Érintett települések:
Martfű, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Szászberek, Szolnok, Tiszapüspöki, Törökszentmiklós
Projektcsomag kapcsolódása a releváns Európai Uniós tematikus célkitűzéshez és beruházási
prioritáshoz:
(1) a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció megerősítése
1 (b) a vállalatok […] innovációs és kutatási beruházásának előmozdítása, a vállalkozások, a
K+F központok és a felsőoktatás közötti kapcsolatok és szinergiák létrehozása, különös
tekintettel a termék- és szolgáltatásfejlesztés elősegítése, technológiaátadás, szociális
innováció és közszolgálati alkalmazások, keresletélénkítés, hálózatépítés, klaszterekre és az
intelligens specializáció általi nyílt innovációra, […] továbbá a technológiai és alkalmazott
kutatás, kísérleti programok, korai termékhitelesítési intézkedések, az alaptechnológiák
fejlett gyártási kapacitásának és az első gyártás támogatása, az általános célú technológiák
terjesztése
(3) a kkv-k versenyképességének fokozása
3 (c) a termék- és szolgáltatásfejlesztésre irányuló fejlett kapacitás megteremtésének és
kiterjesztésének elősegítése
3 (d) a növekedési és innovációs folyamatokban való részvételt szolgáló kkv-kapacitás
támogatása
(8) a foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése
8 (c) helyi fejlesztési kezdeményezések és szomszédos szolgáltatásokat nyújtó struktúrák
támogatása új munkahelyek teremtése érdekében
(10) az oktatásba, a készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba történő beruházás
10.(a) oktatási és képzési infrastruktúrák fejlesztésével
A projektcsomag illeszkedése a Stratégiai Programhoz:
1.1.1. Szolnok- Törökszentmiklós-Martfű térsége gazdasági súlyának növelése
1.2.1. Vállalkozás- és befektetés ösztönzés
3.1.1. Agrár- és élelmiszer-feldolgozóipari vállalkozások fejlesztése
A projektcsomag tervezett kedvezményezetti köre:
 kis-és középvállalkozások
 nagyvállalatok
 helyi önkormányzatok
 önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
 non-profit szervezetek
 érdekképviseleti szervek
 felnőttképzési intézmények
A projektcsomag tervezett ütemezése: 2014-2020
A projektcsomag előkészítettsége: változó, a projektötlettől az engedélyes tervekkel rendelkezőig
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Projektcsomag megnevezése:

4. Szolnok – Törökszentmiklós – Martfű térsége gazdasági súlyának
növelése – turizmusfejlesztés
Projektcsomag célja:
- A megyeszékhely és tágabb térsége turisztikai kínálatának bővítése,
- új attrakciók és rekreációs lehetőségek létrehozása.
A projektcsomag rövid tartalma:
- A Tisza folyóhoz kötődő turisztikai kínálat erősítése Szolnokon,
- új kínálati elemek kialakítása a vonzáskörzet településein
- alacsonyabb kategóriájú szálláshelyek kialakítása.
Indikátorok:
- Létrehozott szálláshelyek száma (db),
- új szolgáltatások száma (db),
- idegenforgalmi adó növekménye (ezer Ft).

Becsült költségigény: 3.667,6 millió Ft
Érintett települések:
Besenyszög, Nagykörű, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Szolnok, Újszász, Zagyvarékas, Fegyvernek,
Kengyel, Tiszatenyő, Törökszentmiklós
Projektcsomag kapcsolódása a releváns Európai Uniós tematikus célkitűzéshez és beruházási
prioritáshoz:
(6) környezetvédelem és az erőforrások hatékonyságának elősegítése
6 (c) kulturális és természeti örökség védelme, elősegítése és fejlesztése
6 (d) a biológiai sokféleség védelme és helyreállítása, talajvédelem és –helyreállítás és az
ökoszisztéma-szolgáltatások elősegítése, ideértve a NATURA 2000-t és a zöld
infrastruktúrákat is
A projektcsomag illeszkedése a Stratégiai Programhoz:
1.4.1. Helyi értékekre alapozott és foglalkoztatás bővítő turizmusfejlesztés
1.4.2. Gyógy- és termálturizmus bázisának erősítése
1.4.3. Környezeti értékekre alapozott aktív turizmus fejlesztése (horgász-és vadászturizmus, vizes
élőhelyek természet közeli turizmusa feltételeinek megteremtése: Tisza, Tisza-tó, Körös- menteTiszazug)
2.3.2. Hivatásforgalmú és turisztikai kerékpárforgalmi hálózat fejlesztései
A projektcsomag tervezett kedvezményezetti köre:
 kis-és középvállalkozások
 nagyvállalatok
 helyi önkormányzatok
 önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
 non-profit szervezetek
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érdekképviseleti szervek

A projektcsomag tervezett ütemezése: 2014-2020
A projektcsomag előkészítettsége: változó, a projektötlettől az engedélyes tervekkel rendelkezőig

Projektcsomag megnevezése:

5. Nagykunság – Tisza-tavi térség gazdasági felzárkóztatása
Projektcsomag célja:
- A Tisza-tó Nemzeti Program végrehajtása,
- a szabad vállalkozási zóna lehetőségeinek hasznosítása,
- az új iparterületek betelepítése.
A projektcsomag rövid tartalma:
- A térség KKV-i fejlesztése,
- konkrét munkahelyteremtések.
Indikátorok:
- Létrehozott munkahelyek száma (db),
- iparűzési adó növekménye (ezer Ft).
Becsült költségigény: 663,0 millió Ft
Érintett települések:
Kenderes, Kisújszállás, Tiszabura, Tiszafüred
Projektcsomag kapcsolódása a releváns Európai Uniós tematikus célkitűzéshez és beruházási
prioritáshoz:
(3) a kkv-k versenyképességének fokozása
3 (c) a termék- és szolgáltatásfejlesztésre irányuló fejlett kapacitás megteremtésének és
kiterjesztésének elősegítése
3 (d) a növekedési és innovációs folyamatokban való részvételt szolgáló kkv-kapacitás
támogatása
(8) a foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése
8 (c) helyi fejlesztési kezdeményezések és szomszédos szolgáltatásokat nyújtó struktúrák
támogatása új munkahelyek teremtése érdekében
A projektcsomag illeszkedése a Stratégiai Programhoz:
1.1.4. Nagykunság- Tisza-tavi térség felzárkóztatása
A projektcsomag tervezett kedvezményezetti köre:
 kis-és középvállalkozások
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nagyvállalatok
helyi önkormányzatok
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
non-profit szervezetek
érdekképviseleti szervek

A projektcsomag tervezett ütemezése: 2014-2020
A projektcsomag előkészítettsége: változó, a projektötlettől az engedélyes tervekkel rendelkezőig

Projektcsomag megnevezése:

6. Nagykunság – Tisza-tavi térség gazdasági felzárkóztatása –
turizmusfejlesztés
Projektcsomag célja:
- A Tisza-tó Nemzeti Program végrehajtása,
- a Tisza-tó térsége idegenforgalmának erősítése,
- térségi vonzerőfejlesztés.
A projektcsomag rövid tartalma:
- Abádszalók és Tiszafüred turisztikai kínálatának minőségi fejlesztése,
- Kunmadaras rendezvény centrummá válása feltételeinek kialakítása,
- gyógy- és termálturisztikai fejlesztés Kisújszálláson, Kunhegyesen és Tiszaörsön,
- alacsonyabb kategóriájú szálláshelyfejlesztés Kisújszálláson, Abádszalókon, Kunhegyesen,
Tiszaburán és Tiszaderzsen,
- vízi turizmus feltételeinek fejlesztése Tiszaderzsen, Tiszaroffon és Tiszaszőlősön.
Indikátorok:
- az eltöltött vendégéjszakák számának növekedése (db),
- látogatók száma (fő),
- idegenforgalmi adó növekménye (ezer Ft).
Becsült költségigény: 14.649,0 millió Ft
Érintett települések:
Berekfürdő, Kisújszállás, Kunmadaras, Abádszalók, Kunhegyes, Tiszafüred, Tiszabura, Tiszaderzs,
Tiszaroff, Tiszaszőlős
Projektcsomag kapcsolódása a releváns Európai Uniós tematikus célkitűzéshez és beruházási
prioritáshoz:
(6) környezetvédelem és az erőforrások hatékonyságának elősegítése
6 (c) a kulturális és természeti örökség védelme, elősegítése és fejlesztése
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6 (d) a biológiai sokféleség védelme és helyreállítása, talajvédelem és –helyreállítás és az
ökoszisztéma-szolgáltatások elősegítése, ideértve a NATURA 2000-t és a zöld
infrastruktúrákat is
A projektcsomag illeszkedése a Stratégiai Programhoz:
1.4.1. Helyi értékekre alapozott és foglalkoztatás bővítő turizmusfejlesztés
1.4.2. Gyógy- és termálturizmus bázisának erősítése
1.4.3. Környezeti értékekre alapozott aktív turizmus fejlesztése (horgász-és vadászturizmus, vizes
élőhelyek természet közeli turizmusa feltételeinek megteremtése: Tisza, Tisza-tó, Körös- menteTiszazug)
2.3.2. Hivatásforgalmú és turisztikai kerékpárforgalmi hálózat fejlesztései
A projektcsomag tervezett kedvezményezetti köre:
 kis-és középvállalkozások
 nagyvállalatok
 helyi önkormányzatok
 önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
 non-profit szervezetek
 érdekképviseleti szervek
 kulturális intézmények
 költségvetési szervek
A projektcsomag tervezett ütemezése: 2014-2020
A projektcsomag előkészítettsége: változó, a projektötlettől az engedélyes tervekkel rendelkezőig

Projektcsomag megnevezése:

7. Mezőtúr térsége – Tiszazug gazdaságélénkítő programja
Projektcsomag célja:
- A szabad vállalkozási zóna lehetőségeinek hasznosítása,
- a KKV-k fejlesztése.
A projektcsomag rövid tartalma:
- Mezőtúron a Vidékfejlesztő Innovációs Tudásközpont létrehozása,
- egyes kisvállalkozások tevékenységének fejlesztése.
Indikátorok:
- Teremtett munkahelyek száma (db),
- iparűzési adó növekmény (ezer Ft),
- támogatott vállalkozások száma (db).
Becsült költségigény: 700,0 millió Ft
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Érintett települések:
Tiszaföldvár, Mezőtúr
Projektcsomag kapcsolódása a releváns Európai Uniós tematikus célkitűzéshez és beruházási
prioritáshoz:
(1) a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció megerősítése
1 (b) a vállalatok […] innovációs és kutatási beruházásának előmozdítása, a vállalkozások, a
K+F központok és a felsőoktatás közötti kapcsolatok és szinergiák létrehozása, különös
tekintettel a termék- és szolgáltatásfejlesztés elősegítése, technológiaátadás, szociális
innováció és közszolgálati alkalmazások, keresletélénkítés, hálózatépítés, klaszterekre és az
intelligens specializáció általi nyílt innovációra, […] továbbá a technológiai és alkalmazott
kutatás, kísérleti programok, korai termékhitelesítési intézkedések, az alaptechnológiák
fejlett gyártási kapacitásának és az első gyártás támogatása, az általános célú technológiák
terjesztése
(3) a kkv-k versenyképességének fokozása
3 (c) a termék- és szolgáltatásfejlesztésre irányuló fejlett kapacitás megteremtésének és
kiterjesztésének elősegítése
3 (d) a növekedési és innovációs folyamatokban való részvételt szolgáló kkv-kapacitás
támogatása
A projektcsomag illeszkedése a Stratégiai Programhoz:
1.1.3. Mezőtúr térség – Tiszazug gazdaságélénkítő programja
1.2.1. Vállalkozás- és befektetés ösztönzés
3.1.6. Megyei agráriumra fókuszáló képzések, K+F programok, együttműködések
A projektcsomag tervezett kedvezményezetti köre:
 kis-és középvállalkozások
 nagyvállalatok
 helyi önkormányzatok
 önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
 non-profit szervezetek
 érdekképviseleti szervek
 felsőoktatási intézmények
 kutatóközpontok
A projektcsomag tervezett ütemezése: 2014-2020
A projektcsomag előkészítettsége: változó, a projektötlettől az engedélyes tervekkel rendelkezőig
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Projektcsomag megnevezése:

8. Mezőtúr térsége – Tiszazug gazdaságélénkítő programja –
turizmusfejlesztés
Projektcsomag célja:
- A hátrányos helyzetű térség turisztikai kínálatának növelése,
- a szabad vállalkozási zóna lehetőségeinek hasznosítása,
- a foglalkoztatás növelése.
A projektcsomag rövid tartalma:
- Cserkeszőlő regionális turisztikai vonzásközponti szerepének erősítése,
- a kistérségek ökoturisztikai és rekreációs kínálatának összehangolt fejlesztése,
- Túrkevén és Tiszaföldváron az egészségturisztikai szolgáltatások bővítése.
Indikátorok:
- Eltöltött vendégéjszakák száma (db),
- idegenforgalmi adó növekménye (ezer Ft),
- létrehozott munkahelyek száma (db).
Becsült költségigény: 5.306,4 millió Ft
Érintett települések:
Csépa, Cserkeszőlő, Kunszentmárton, Szelevény, Tiszaföldvár, Tiszakürt, Kétpó, Mezőtúr,
Túrkeve
Projektcsomag kapcsolódása a releváns Európai Uniós tematikus célkitűzéshez és beruházási
prioritáshoz:
(6) környezetvédelem és az erőforrások hatékonyságának elősegítése
6 (c) a kulturális és természeti örökség védelme, elősegítése és fejlesztése
6 (d) a biológiai sokféleség védelme és helyreállítása, talajvédelem és-helyreállítás és az
ökoszisztéma-szolgáltatások elősegítése, ideértve a NATURA 2000-t és a zöld infrastruktúrákat is
A projektcsomag illeszkedése a Stratégiai Programhoz:
1.4.1. Helyi értékekre alapozott és foglalkoztatás bővítő turizmusfejlesztés
1.4.2. Gyógy- és termálturizmus bázisának erősítése
1.4.3. Környezeti értékekre alapozott aktív turizmus fejlesztése (horgász-és vadászturizmus, vizes
élőhelyek természet közeli turizmusa feltételeinek megteremtése: Tisza, Tisza-tó, Körös- menteTiszazug)
2.3.2. Hivatásforgalmú és turisztikai kerékpárforgalmi hálózat fejlesztései
A projektcsomag tervezett kedvezményezetti köre:
 kis-és középvállalkozások
 nagyvállalatok
 helyi önkormányzatok
 önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
 non-profit szervezetek
 érdekképviseleti szervek
310

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM

A projektcsomag tervezett ütemezése: 2014-2020
A projektcsomag előkészítettsége: változó, a projektötlettől az engedélyes tervekkel rendelkezőig

Projektcsomag megnevezése:

9. Infokommunikációs fejlesztések Jász-Nagykun-Szolnok megyében
Projektcsomag célja:
- Önkormányzati szolgáltatások korszerűsítése,
- információs társadalom bővítése.
A projektcsomag rövid leírása:
- Szolnokon az Intelligens Város Program megvalósítása,
- polgármesteri hivatalok szolgáltatásainak fejlesztése Kisújszálláson és Rákóczifalván,
- szélessávú és digitális szolgáltatás megismertetése Tiszafüreden,
- Váci Egyházmegye oktatási intézményei átfogó fejlesztése.
Indikátorok:
- A szolgáltatásokkal elért lakosok száma (fő),
- új infokommunikációs szolgáltatások száma (db).
Becsült költségigény: 1.002,0 millió Ft
Érintett települések:
Kisújszállás, Rákóczifalva, Szolnok, Tiszafüred
Projektcsomag kapcsolódása a releváns Európai Uniós tematikus célkitűzéshez és beruházási
prioritáshoz:
(2) az IKT-khoz való hozzáférés elősegítése és e technológiák használatának és minőségének fokozása
2 (c) az e-kormányzás, az e-tanulás, az e-befogadás, az e-kultúra és az e-egészségügy IKTalkalmazásainak megerősítése
2 (b) az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés elősegítése és e
technológiák használatának és minőségének fokozása a digitális jártasság és az e-tanulás
fejlesztése, valamint a digitális társadalmi befogadással, a digitális jártassággal és a megfelelő
vállalkozói készséggel kapcsolatos beruházások révén
A projektcsomag illeszkedése a Stratégiai Programhoz:
5.2.2. Információs társadalomba való bekapcsolódás eszközrendszerének megteremtése
A projektcsomag tervezett kedvezményezetti köre:
 kis-és középvállalkozások
 nagyvállalatok
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helyi önkormányzatok
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
non-profit szervezetek
költségvetési intézmények
felnőttképzési intézmények

A projektcsomag tervezett ütemezése: 2014-2020
A projektcsomag előkészítettsége: változó, a projektötlettől az engedélyes tervekkel rendelkezőig

Projektcsomag megnevezése:

10. Közép-alföldi Gazdasági Együttműködés (Szolnok MJV)

A projektcsomag rövid leírása:
- Kiemelt Növekedési Zóna-fejlesztések: Kecskemét-Szolnok kiemelt növekedési zóna
projektcsomag, járműipari tesztpálya létesítése;
- Közép-alföldi Jármű és gépipari beszállítói program és klaszterfejlesztés;
- befektetés alapú ösztönző rendszer;
- Szolnoki Ipari Park területbővítése és 4. számú főúthoz történő közvetlen csatlakozás
megteremtése (5 Mrd Ft) ;
- üzleti infrastruktúra fejlesztések;

Becsült költségigény: 15.000 millió Ft
Érintett települések:
Szolnok
Projektcsomag kapcsolódása a releváns Európai Uniós tematikus célkitűzéshez és beruházási
prioritáshoz:
(1) a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció megerősítése
1 (b) a vállalatok […] innovációs és kutatási beruházásának előmozdítása, a vállalkozások, a
K+F központok és a felsőoktatás közötti kapcsolatok és szinergiák létrehozása, különös
tekintettel a termék- és szolgáltatásfejlesztés elősegítése, technológiaátadás, szociális
innováció és közszolgálati alkalmazások, keresletélénkítés, hálózatépítés, klaszterekre és az
intelligens specializáció általi nyílt innovációra, […] továbbá a technológiai és alkalmazott
kutatás, kísérleti programok, korai termékhitelesítési intézkedések, az alaptechnológiák
fejlett gyártási kapacitásának és az első gyártás támogatása, az általános célú technológiák
terjesztése
(3) a kkv-k versenyképességének fokozása
3 (c) a termék- és szolgáltatásfejlesztésre irányuló fejlett kapacitás megteremtésének és
kiterjesztésének elősegítése
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3 (d) a növekedési és innovációs folyamatokban való részvételt szolgáló kkv-kapacitás
támogatása

A projektcsomag illeszkedése a Stratégiai Programhoz:
1.1.1. Szolnok- Törökszentmiklós-Martfű térsége gazdasági súlyának növelése
1.2.1. Vállalkozás-és befektetés ösztönzés

A projektcsomag tervezett kedvezményezetti köre:
 kis-és középvállalkozások
 nagyvállalatok
 helyi önkormányzatok
 önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
 költségvetési intézmények
 felnőttképzési intézmények
A projektcsomag tervezett ütemezése: 2014-2020
A projektcsomag előkészítettsége: változó, a projektötlettől az engedélyes tervekkel rendelkezőig

Projektcsomag megnevezése:

11. Szolnok Északi-nyugati iparterület fejlesztése
(Thököly laktanya és kapcsolódó területek) (Szolnok MJV)
A projektcsomag rövid leírása:
- Szolnok volt Thököly laktanya területének rehabilitációja, gazdasági hasznosítása
- Inkubátorház és Szolgáltató Központ létrehozása
Becsült költségigény: 2.000 millió Ft
Érintett települések:
Szolnok
(1) a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció megerősítése
1 (b) a vállalatok […] innovációs és kutatási beruházásának előmozdítása, a vállalkozások, a
K+F központok és a felsőoktatás közötti kapcsolatok és szinergiák létrehozása, különös
tekintettel a termék- és szolgáltatásfejlesztés elősegítése, technológiaátadás, szociális
innováció és közszolgálati alkalmazások, keresletélénkítés, hálózatépítés, klaszterekre és az
intelligens specializáció általi nyílt innovációra, […] továbbá a technológiai és alkalmazott
kutatás, kísérleti programok, korai termékhitelesítési intézkedések, az alaptechnológiák
fejlett gyártási kapacitásának és az első gyártás támogatása, az általános célú technológiák
terjesztése
(3) a kkv-k versenyképességének fokozása
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3 (c) a termék- és szolgáltatásfejlesztésre irányuló fejlett kapacitás megteremtésének és
kiterjesztésének elősegítése
3 (d) a növekedési és innovációs folyamatokban való részvételt szolgáló kkv-kapacitás
támogatása

A projektcsomag illeszkedése a Stratégiai Programhoz:
1.1.1. Szolnok- Törökszentmiklós-Martfű térsége gazdasági súlyának növelése
1.2.1. Vállalkozás-és befektetés ösztönzés

A projektcsomag tervezett kedvezményezetti köre:
 kis-és középvállalkozások
 nagyvállalatok
 helyi önkormányzatok
 önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
A projektcsomag tervezett ütemezése: 2014-2020
A projektcsomag előkészítettsége: változó, a projektötlettől az engedélyes tervekkel rendelkezőig
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II. 6.2.2. Környezeti és Energetikai Hatékonysági Operatív Program
(KEHOP) projektcsomagjai

Projektcsomag megnevezése:

1. Önkormányzati intézmények energetikai fejlesztése
Projektcsomag célja:
- Épületek energiahatékonysági korszerűsítése megújuló energiaforrások alkalmazásának
kombinálásával, illetve új közel zéró szén-dioxid kibocsátású épületek létesítése.
A projekt csomag rövid tartalma:
- Önkormányzati tulajdonú középületek megújuló energiaforrások felhasználásával kombinált
energiahatékonysági korszerűsítésének támogatása.
Célok:
- klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak megelőzése és mérséklése, az alkalmazkodóképesség
javítása,
- erőforrás-felhasználás hatékonyságának fokozása,
- szennyezések és terhelések megelőzése és mérséklése,
- egészséges és fenntartható környezet biztosítása,
- derogációs vállalásoknak történő megfelelés.
Indikátorok:
- A megújuló energiaforrásból előállított villamos energiatermelés (MW),
- a megvalósult megújuló energiafejlesztési projektek száma (db),
- az ÜHG kibocsátás becsült csökkenése CO2 egyenértéken,
- a fejlesztések eredményeként megtakarított energia mennyisége (MW).
Becsült költségigény: 17.673,5 millió Ft
Érintett települések:
Jánoshida, Jászapáti, Jászárokszállás, Jászberény, Jászfelsőszentgyörgy, Jászfényszaru, Jászkisér,
Jászladány, Karcag, Kisújszállás, Kunmadaras, Cibakháza, Kunszentmárton, Tiszaföldvár, Tiszasas,
Besenyszög, Kőtelek, Martfű, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Szolnok, Tószeg, Újszász, Zagyvarékas,
Abádszalók, Tiszafüred, Fegyvernek, Kengyel, Tiszabő, Törökszentmiklós
Projektcsomag kapcsolódása a releváns Európai Uniós tematikus célkitűzéshez és beruházási
prioritáshoz:
(4) az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása minden ágazatban
4(c) az infrastrukturális létesítményekben – többek között a középületekben – és a
lakásépítési ágazatban az energiahatékonyság és a megújuló energia támogatása
A projektcsomag illeszkedése a Stratégiai Programhoz:
6.1.1. Térségi vonzásközpontok funkcióbővítő településfejlesztési programjai
6.1.2. Leszakadó településrészek komplex fizikai és társadalmi megújítása
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A projektcsomag tervezett kedvezményezetti köre:
Fő kedvezményezett:
 helyi önkormányzat
Lehetséges partnerek köre:
 főegyházmegyék
 intézményfenntartó
 kulturális intézmények
 oktatási intézmények
 Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
A projektcsomag tervezett ütemezése: 2014-2020
A projektcsomag előkészítettsége: változó, a projektötlettől az engedélyes tervekkel rendelkezőig

Projektcsomag megnevezése:

2. Egyéb, nem önkormányzati intézmények/cégek energetikai fejlesztése
Projektcsomag célja:
- Épületek energiahatékonysági korszerűsítése megújuló energiaforrások alkalmazásának
kombinálásával, illetve új közel zéró szén-dioxid kibocsátású épületek létesítése.
A projekt csomag rövid tartalma:
- Nem önkormányzati tulajdonú középületek megújuló energiaforrások felhasználásával
kombinált energiahatékonysági korszerűsítésének támogatása.
Célok:
- klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak megelőzése és mérséklése, az alkalmazkodóképesség
javítása,
- erőforrás-felhasználás hatékonyságának fokozása,
- szennyezések és terhelések megelőzése és mérséklése,
- egészséges és fenntartható környezet biztosítása,
- derogációs vállalásoknak történő megfelelés.
Indikátorok:
- A megújuló energiaforrásból előállított villamos energiatermelés (MW),
- a megvalósult megújuló energiafejlesztési projektek száma (db),
- az ÜHG kibocsátás becsült csökkenése CO2 egyenértéken,
- a fejlesztések eredményeként megtakarított energia mennyisége (MW).
Becsült költségigény: 3.838,1 millió Ft
Érintett települések:
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Jászapáti, Jászberény, Jászfelsőszentgyörgy, Kisújszállás, Martfű, Szolnok, Tiszajenő, Abádszalók,
Tiszafüred, Törökszentmiklós
Projektcsomag kapcsolódása a releváns Európai Uniós tematikus célkitűzéshez és beruházási
prioritáshoz:
(4) az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása minden ágazatban
4 (b) a vállalkozásoknál az energiahatékonyság és a megújuló energia használatának
elősegítése
4(c) az infrastrukturális létesítményekben – többek között a középületekben – és a
lakásépítési ágazatban az energiahatékonyság és a megújuló energia támogatása
A projektcsomag illeszkedése a Stratégiai Programhoz:
6.1.1. Térségi vonzásközpontok funkcióbővítő településfejlesztési programjai
6.1.2. Leszakadó településrészek komplex fizikai és társadalmi megújítása
A projektcsomag tervezett kedvezményezetti köre:
Fő kedvezményezett:
 kis- és középvállalkozások
Lehetséges partnerek köre:
 nagyvállalatok
 gazdasági társaságok
 non-profit szervezetek
 civil szervezetek
 intézmények
A projektcsomag tervezett ütemezése: 2014-2020
A projektcsomag előkészítettsége: változó, a projektötlettől az engedélyes tervekkel rendelkezőig

Projektcsomag megnevezése:

3. Megújuló és alternatív energiaforrások használata
Projektcsomag célja:
- Az infrastrukturális létesítményekben és a gazdaságban az energiahatékonyság és a megújuló
energiaforrások támogatása.
A projekt csomag rövid tartalma:
- A fosszilis energiahordozó felhasználásának csökkentése, valamint a klímavédelemhez való
hozzájárulás. Cél a megújuló energiaforrások termelésének növelése és a nagyobb mértékű
hálózatra történő integrálásuk megteremtése.
Célok:
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-

klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak megelőzése és mérséklése, az alkalmazkodóképesség
javítása,
erőforrás-felhasználás hatékonyságának fokozása,
szennyezések és terhelések megelőzése és mérséklése,
egészséges és fenntartható környezet biztosítása,
derogációs vállalásoknak történő megfelelés.

Indikátorok:
- A megújuló energiaforrásból előállított villamos energiatermelés (MW),
- a megvalósult megújuló energiafejlesztési projektek száma (db),
- az ÜHG kibocsátás becsült csökkenése CO2 egyenértéken,
- a fejlesztések eredményeként megtakarított energia mennyisége (MW).
Becsült költségigény: 11.415,0 millió Ft
Érintett települések:
Jánoshida, Jászfényszaru, Jászkisér, Kisújszállás, Kunmadaras, Kétpó, Mesterszállás, Mezőtúr,
Martfű, Nagykörű, Szászberek, Szolnok, Tiszaroff, Tiszaszentimre, Kengyel
Projektcsomag kapcsolódása a releváns Európai Uniós tematikus célkitűzéshez és beruházási
prioritáshoz:
(4) az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása minden ágazatban
4 (a) megújuló energiaforrások gyártásának és forgalmazásának támogatása
4 (d) intelligens alacsony és közepes feszültségű elosztórendszerek fejlesztése és létrehozása
A projektcsomag illeszkedése a Stratégiai Programhoz:
4.1.1. Megújuló-és alternatív energiatermelést szolgáló fejlesztések
A projektcsomag tervezett kedvezményezetti köre:
Fő kedvezményezett:
 helyi önkormányzat
Lehetséges partnerek köre:
 kis- és középvállalkozások
 nagyvállalatok
 helyi vállalkozók
 VIZIG
 közintézmények
A projektcsomag tervezett ütemezése: 2014-2020
A projektcsomag előkészítettsége: változó, a projektötlettől az engedélyes tervekkel rendelkezőig
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Projektcsomag megnevezése:

4. Hulladékgazdálkodás
Projektcsomag célja:
- Hulladékgazdálkodással kapcsolatos irányelvek végrehajtásának elősegítése.
A projekt csomag rövid tartalma:
- A magyarországi hulladékgazdálkodás fejlesztését alapvetően meghatározzák a szabályozó,
illetve befolyásoló közösségi keretirányelvek, kiegészítő más irányelvek és a hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény által megfogalmazott környezetvédelmi célkitűzések. Ezek elérése
többek között az elkülönített gyűjtés kiterjesztésén, a háztartási hulladékra vonatkozó
hasznosítási arányok növelésén, a hulladékgazdálkodás közszolgáltatás hiányzó
kezelőelemeinek biztosításán keresztül történhet meg.
Célok:
- klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak megelőzése és mérséklése, az alkalmazkodóképesség
javítása,
- erőforrás-felhasználás hatékonyságának fokozása,
- szennyezések és terhelések megelőzése és mérséklése,
- egészséges és fenntartható környezet biztosítása,
- derogációs vállalásoknak történő megfelelés.
Indikátorok:
- Hasznosított települési szilárd hulladék aránya az összes keletkezett mennyiségből (t),
- kialakított hulladék újra használati központok, gyűjtőpontok, gyűjtőudvarok száma (db),
- kármentesített, felszámolt területek nagysága (ha),
- az ÜHG kibocsátás becsült csökkenése CO2 egyenértéken.
Becsült költségigény: 23.733,0 millió Ft
Érintett települések:
Jánoshida, Jászkisér, Karcag, Kisújszállás, Kunmadaras, Tiszaföldvár, Mezőtúr, Besenyszög,
Csataszög, Hunyadfalva, Martfű, Nagykörű, Rákóczifalva, Szajol, Szászberek, Tószeg, Újszász,
Zagyvarékas, Fegyvernek, Kengyel, Törökszentmiklós
Projektcsomag kapcsolódása a releváns Európai Uniós tematikus célkitűzéshez és beruházási
prioritáshoz:
(6) környezetvédelem és az erőforrások hatékonyságának elő
6 (a) a hulladékgazdálkodási ágazat jelentős beruházási szükségletének kielégítése az uniós
környezetvédelmi vívmányok (acquis) követelményeinek teljesítése érdekében
6 (f) a hulladékgazdálkodási ágazatban, a vízgazdálkodási ágazatban, a talajvédelem vagy a
légszennyezettség csökkentése területén a környezetvédelem és az erőforrás-hatékonyság
javítását szolgáló innovatív technológiák előmozdítása
6 (g) az erőforrás-hatékony gazdaságra való ipari átállás támogatása és a zöld növekedés
előmozdítása
A projektcsomag illeszkedése a Stratégiai Programhoz:
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4.1.2. Hulladékipari vertikum kialakítása a hulladékgazdálkodás energetikai célú fejlesztésével
összhangban
A projektcsomag tervezett kedvezményezetti köre:
Fő kedvezményezett:
 helyi önkormányzat
Lehetséges partnerek köre:
 önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
 kis- és középvállalkozások
 nagyvállalatok
A projektcsomag tervezett ütemezése: 2014-2020
A projektcsomag előkészítettsége: változó, a projektötlettől az engedélyes tervekkel rendelkezőig

Projektcsomag megnevezése:

5. Szennyvíztisztítás és- elvezetés
Projektcsomag célja:
- A vízgazdálkodási ágazat jelentős beruházási szükségletének kielégítése az uniós
környezetvédelmi vívmányok követelményeinek teljesítése érdekében.
A projekt csomag rövid tartalma:
- A szennyvizek okozta környezetterhelések csökkentése, megelőzése a 2000 LE feletti
agglomerációkban, összhangban a települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK
irányelvvel a vízi közmű rendszerek hatékonyabb működtetése mellett. Az ellátási hiány
csökkentése, a 2000 lakos egyenérték (LE) fölötti agglomerációkban a szennyvíz-elvezetés és
–tisztítás megvalósítása 100%-osan, továbbá a szennyvíziszap kezelés, hasznosítás
országosan egységes rendszerének kialakítása.
Célok:
- klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak megelőzése és mérséklése, az alkalmazkodóképesség
javítása,
- erőforrás-felhasználás hatékonyságának fokozása,
- szennyezések és terhelések megelőzése és mérséklése,
- egészséges és fenntartható környezet biztosítása,
- derogációs vállalásoknak történő megfelelés.
Indikátorok:
- Megfelelő szennyvízelvezetésben és –tisztításban részesülő további népesség (fő),
- újonnan épített vagy fejlesztett/bővített szennyvízcsatorna hossza (km),
- szennyvízkezelő létesítmény száma/kapacitás bővülése (db, m3),
- újonnan épített vagy fejlesztett/bővített szennyvíztisztító telepeken létrejött kapacitás (m3).
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Becsült költségigény: 12.215,0 millió Ft
Érintett települések:
Jászágó, Kunmadaras, Cibakháza, Cserkeszőlő, Kunszentmárton, Szelevény, Tiszakürt,
Mesterszállás, Tiszaderzs, Tiszaigar, Tomajmonostora, Kuncsorba, Örményes, Törökszentmiklós
Projektcsomag kapcsolódása a releváns Európai Uniós tematikus célkitűzéshez és beruházási
prioritáshoz:
(6) környezetvédelem és az erőforrások hatékonyságának elő
6 (b) a vízgazdálkodási ágazat jelentős beruházási szükségletének kielégítése az uniós
környezetvédelmi vívmányok (acquis) követelményeinek teljesítése érdekében
6 (f) a hulladékgazdálkodási ágazatban, a vízgazdálkodási ágazatban, a talajvédelem vagy a
légszennyezettség csökkentése területén a környezetvédelem és az erőforrás-hatékonyság
javítását szolgáló innovatív technológiák előmozdítása
A projektcsomag illeszkedése a Stratégiai Programhoz:
4.2.4. Szennyvízkezelés infrastruktúrájának kiépítése a derogációnak megfelelő fókusszal
A projektcsomag tervezett kedvezményezetti köre:
Fő kedvezményezett:
 helyi önkormányzat
Lehetséges partnerek köre:
 önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
 TRV Zrt.
A projektcsomag tervezett ütemezése: 2014-2020
A projektcsomag előkészítettsége: változó, a projektötlettől az engedélyes tervekkel rendelkezőig

Projektcsomag megnevezése:

6. Ivóvízminőség-javítás
Projektcsomag célja:
- A vízgazdálkodási ágazat jelentős beruházási szükségletének kielégítése az uniós
környezetvédelmi vívmányok követelményeinek teljesítése érdekében.
A projekt csomag rövid tartalma:
- Ivóvízminőség javítása uniós és hazai határértékek teljesítése céljából, a vízi közmű
rendszerek hatékonyabb működtetése mellett. Az uniós és hazai ivóvíz-minőségi
határértékek biztosítása a szolgáltatott közüzemi ivóvíz 100%-ára vonatkozóan. A vízminőségi
komponensek közül elsősorban a derogációs határidővel érintett komponensek tekintetében
kell a vízminőségi problémák megoldását folytatni.
321

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM

Célok:
- klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak megelőzése és mérséklése, az alkalmazkodóképesség
javítása,
- erőforrás-felhasználás hatékonyságának fokozása,
- lakosság egészséges (előírt minőségű) ivóvízellátásának biztosítása, egészséges és
fenntartható környezet biztosítása,
- derogációs vállalásoknak történő megfelelés.
Indikátorok:
- előírt minőségű vízellátásban részesülő további népesség (fő),
- hálózati veszteség csökkenése (m3),
- felújított vezetékek hossza (km).
Becsült költségigény: 34.366,7 millió Ft
Érintett települések:
Jászapáti, Abádszalók, Túrkeve, Cserkeszőlő, Tiszasüly, Kétpó, Jászdózsa, Tiszaföldvár,
Kenderes+Bánhalma, Hunyadfalva, Csataszög, Nagykörű, Karcag, Nagyiván, Örményes,
Kisújszállás, Törökszentmiklós+Surjány+Szakállas+Óballa, Mezőtúr, Pusztamonostor, Tiszainoka,
Nagyrév, Tiszasas, Tiszakürt+Bogaras, Kunszentmárton+Kungyalu, Kőtelek, Berekfürdő, Cibakháza,
Tiszajenő, Tiszavárkony+Szőlők, Tiszaroff, Fegyvernek, Jánoshida, Tiszaszőlős, Jászalsószentgyörgy,
Tiszaörs, Tiszaigar, Tiszafüred+Kócsújfalu, Mezőhék, Tiszaderzs, Tiszabő, Jászszentandrás,
Jászfelsőszentgyörgy, Kunhegyes, Kuncsorba, Jászboldogháza, Szelevény+Pálóczipuszta+Halesz,
Tiszatenyő, Martfű, Alattyán, Csépa, Mesterszállás, Jászivány, Jászladány, Jászkisér,
Tiszaszentimre+Újszentgyörgy, Tomajmonostora
Projektcsomag kapcsolódása a releváns Európai Uniós tematikus célkitűzéshez és beruházási
prioritáshoz:
(6) környezetvédelem és az erőforrások hatékonyságának elő
6 (b) a vízgazdálkodási ágazat jelentős beruházási szükségletének kielégítése az uniós
környezetvédelmi vívmányok (Acquis) követelményeinek teljesítése érdekében
6 (f) a hulladékgazdálkodási ágazatban, a vízgazdálkodási ágazatban, a talajvédelem vagy a
légszennyezettség csökkentése területén a környezetvédelem és az erőforrás-hatékonyság
javítását szolgáló innovatív technológiák előmozdítása
A projektcsomag illeszkedése a Stratégiai Programhoz:
4.2.3. Ivóvízminőség javító programok megvalósítása a jogszabály által meghatározott településeken
A projektcsomag tervezett kedvezményezetti köre:
Fő kedvezményezett:
 helyi önkormányzat
Lehetséges partnerek köre:
 víziközmű-szolgáltatók
A projektcsomag tervezett ütemezése: 2014-2020
A projektcsomag előkészítettsége: változó, a projektötlettől az engedélyes tervekkel rendelkezőig
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Projektcsomag megnevezése:

7. Belterületi vízrendezés, csapadékvíz-elvezetés
Projektcsomag célja:
- A térségi vízszétosztás fejlesztése, valamint a belvízelvezető-rendszerek fejlesztése.
A projekt csomag rövid tartalma:
- A bekövetkezhető szélsőséges helyzetek mérséklését célozzák a fejlesztések a belvízelvezető
rendszerek alkalmas műszaki állapotának megteremtésével. Ezt olyan megoldások
támogatásán keresztül kell megvalósítani, amelyek növelik a vízkészletek hasznosítását,
lehetővé teszik a vízhiányos időszakban a vizek visszatartását – figyelembe véve a környezet
és a természet igényeit, a terület- és a településfejlesztés elvárásait –, csökkentik a
veszélyeket, a bekövetkező károkat.
Célok:
- klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak megelőzése és mérséklése, az alkalmazkodóképesség
javítása,
- erőforrás-felhasználás hatékonyságának fokozása,
- szennyezések és terhelések megelőzése és mérséklése,
- egészséges és fenntartható környezet biztosítása,
- derogációs vállalásoknak történő megfelelés.
Indikátorok:
- A fejlesztések eredményeként visszatartható víz mennyisége (m3),
- belvízvédelmi intézkedések előnyeiből részesülő népesség (fő),
Becsült költségigény: 75.789,0 millió Ft
Érintett települések:
Alattyán, Jászágó, Jászapáti, Jászárokszállás, Jászberény, Jászboldogháza, Jászdózsa,
Jászjákóhalma, Jászivány, Jászalsószentgyörgy, Jászfelsőszentgyörgy, Jászfényszaru, Jászkisér,
Jászladány, Jásztelek, Jászszentandrás, Pusztamonostor, Berekfürdő, Karcag, Kenderes,
Kisújszállás, Kunmadaras, Cibakháza, Csépa, Cserkeszőlő, Kunszentmárton, Nagyrév, Öcsöd,
Szelevény, Tiszainoka, Tiszaföldvár, Tiszakürt, Tiszasas, Mesterszállás, Mezőhék, Mezőtúr,
Túrkeve, Besenyszög, Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Martfű, Rákóczifalva, Rákócziújfalu,
Szajol, Szászberek, Szolnok, Tiszajenő, Tiszasüly, Tiszavárkony, Zagyvarékas, Újszász, Vezseny,
Abádszalók, Kunhegyes, Nagyiván, Tiszabura, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszagyenda, Tiszaigar,
Tiszaörs, Tiszaroff, Tiszaszőlős, Tiszaszentimre, Fegyvernek, Kengyel, Kuncsorba, Örményes,
Tiszatenyő, Tiszapüspöki, Törökszentmiklós
Projektcsomag kapcsolódása a releváns Európai Uniós tematikus célkitűzéshez és beruházási
prioritáshoz:
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(5) az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a kockázatok megelőzésének és kezelésének
elősegítése
5 (a) az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra irányuló beruházás támogatása
(6) környezetvédelem és az erőforrások hatékonyságának elősegítése
6 (b) a vízgazdálkodási ágazat jelentős beruházási szükségletének kielégítése az uniós
környezetvédelmi vívmányok (acquis) követelményeinek teljesítése érdekében
6 (f) a hulladékgazdálkodási ágazatban, a vízgazdálkodási ágazatban, a talajvédelem vagy a
légszennyezettség csökkentése területén a környezetvédelem és az erőforrás-hatékonyság
javítását szolgáló innovatív technológiák előmozdítása
A projektcsomag illeszkedése a Stratégiai Programhoz:
4.2.2. Belvízvédelmi infrastruktúra fejlesztése a legsúlyosabb helyzetű belvízi öblözetekben
A projektcsomag tervezett kedvezményezetti köre:
Fő kedvezményezett:
 helyi önkormányzat
Lehetséges partnerek köre:
 VIZIG
 közműszolgáltatók
A projektcsomag tervezett ütemezése: 2014-2020
A projektcsomag előkészítettsége: változó, a projektötlettől az engedélyes tervekkel rendelkezőig

Projektcsomag megnevezése:

8. Közvilágítás korszerűsítése
Projektcsomag célja:
- Az infrastrukturális létesítményekben az energiahatékonyság és a megújuló energia
támogatása.
A projekt csomag rövid tartalma:
- Az intézkedés célja a közvilágítás energiafelhasználásának csökkentése a lámpatestek,
fényforrások, előtétek és az energia-megtakarítás szempontjából indokolt vezetékek
felújítása, vagy cseréje útján.
Célok:
- klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak megelőzése és mérséklése, az alkalmazkodóképesség
javítása,
- erőforrás-felhasználás hatékonyságának fokozása,
- szennyezések és terhelések megelőzése és mérséklése,
- egészséges és fenntartható környezet biztosítása,
- derogációs vállalásoknak történő megfelelés.
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Indikátorok:
- A megújuló energiaforrásból előállított villamos energiatermelés (MW),
- a megvalósult megújuló energiafejlesztési projektek száma (db),
- az ÜHG kibocsátás becsült csökkenése CO2 egyenértéken,
- a fejlesztések eredményeként megtakarított energia mennyisége (MW).
Becsült költségigény: 954,0 millió Ft
Érintett települések:
Karcag, Kisújszállás, Martfű
Projektcsomag kapcsolódása a releváns Európai Uniós tematikus célkitűzéshez és beruházási
prioritáshoz:
(4) az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása minden ágazatban
4 (c) az infrastrukturális létesítményekben – többek között a középületekben – és a
lakásépítési ágazatban az energiahatékonyság és a megújuló energia támogatása
A projektcsomag illeszkedése a Stratégiai Programhoz:
6.1.3. Kisléptékű településfejlesztések
A projektcsomag tervezett kedvezményezetti köre:
Fő kedvezményezett:
 helyi önkormányzat
Lehetséges partnerek köre:
 közműszolgáltatók
A projektcsomag tervezett ütemezése: 2014-2020
A projektcsomag előkészítettsége: változó, a projektötlettől az engedélyes tervekkel rendelkezőig

Projektcsomag megnevezése:

9. Külterületi vízrendezés
Projektcsomag célja:
- A felszíni vízkészletek megőrzése, fenntartható térségi vízszétosztás fejlesztése,
- a társadalmi igények kielégítése, valamint
- a víz, mint környezeti érték megőrzése közötti egyensúly megteremtése, a vízkészletek
hasznosíthatóságának növelése, öntözési lehetőség biztosítása, vízhiányos időszakban a vizek
visszatartása, tározó kapacitások kiépítése
- a Jászsági Térségi Többcélú Vízgazdálkodási Rendszer keretében a Jászsági-főcsatorna
Zagyvai-ágának megépítése
- külterületi vízrendezés Törökszentmiklóson.
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A projekt csomag rövid tartalma:
- A felszíni vizek egyenlőtlen területi és időbeni eloszlása párosulva az igények ettől jelentősen
eltérő megjelenésével hangsúlyozottan kiemeli a vízkészletekkel való tervszerű gazdálkodás
fontosságát. A specifikus cél elérése érdekében olyan módon kívánjuk fejleszteni a térségi
vízszétosztó rendszereket, hogy a fejlesztések során kiemelt hangsúlyt kapjon az ésszerű,
költséghatékony vízvisszatartás és csapadékvíz-gazdálkodás feltételeinek megteremtése. A
felszíni vizek tekintetében – az ökológiailag szükséges vízhozam mederben hagyása mellett –
a fejlesztések arra irányulnak, hogy az ipar mellett a mezőgazdasági vízfelhasználás
lehetősége is növekedjen.
Célok:
- klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak megelőzése és mérséklése, az alkalmazkodóképesség
javítása,
- erőforrás-felhasználás hatékonyságának fokozása,
- szennyezések és terhelések megelőzése és mérséklése,
- egészséges és fenntartható környezet biztosítása,
- derogációs vállalásoknak történő megfelelés.
Indikátorok:
- A fejlesztések eredményeként visszatartható víz mennyisége (m3),
- felújított külterületi csatornahossz (km),
- felújított vízkormányzási és egyéb műtárgyak száma (db).
Becsült költségigény: 81.756,5 millió Ft
Érintett települések:
Jászkisér, Jászapáti, Jásztelek, Alattyán, Jánoshida, Karcag, Kunszentmárton, Túrkeve, Szajol,
Abádszalók, Tiszaderzs, Fegyvernek, Kengyel, Kuncsorba, Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
területén lévő önkormányzatok, Törökszentmiklós
Projektcsomag kapcsolódása a releváns Európai Uniós tematikus célkitűzéshez és beruházási
prioritáshoz:
(5) az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a kockázatok megelőzésének és kezelésének
elősegítése
5 (a) az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra irányuló beruházás támogatása
(6) környezetvédelem és az erőforrások hatékonyságának elősegítése
6 (b) a vízgazdálkodási ágazat jelentős beruházási szükségletének kielégítése az uniós
környezetvédelmi vívmányok (acquis) követelményeinek teljesítése érdekében
A projektcsomag illeszkedése a Stratégiai Programhoz:
4.2.1. A megye árvízbiztonságának további erősítése
A projektcsomag tervezett kedvezményezetti köre:
Fő kedvezményezett:
 helyi önkormányzat
Lehetséges partnerek köre:
 VIZIG
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A projektcsomag tervezett ütemezése: 2014-2020
A projektcsomag előkészítettsége: változó, a projektötlettől az engedélyes tervekkel rendelkezőig

Projektcsomag megnevezése:

10. Állami és önkormányzati árvízvédelmi művek fejlesztése
Projektcsomag célja:
- Árvizek kártételei elleni védekezés fejlesztése.
A projekt csomag rövid tartalma:
- Az árvizek kártételei elleni védelmet szolgáló fejlesztések eredményeképpen a síkvidéki
folyók mentén az árvízvédelmi művek mértékadó árvízszintre történő kiépítése, a Tisza folyó
esetében tározók létesítése, fővédvonal megerősítés, valamint a levezető sávok kialakítása és
akadálymentesítése révén cél a kialakuló árvízszintek további növekedésének megelőzése.
Célok:
- klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak megelőzése és mérséklése, az alkalmazkodóképesség
javítása,
- erőforrás-felhasználás hatékonyságának fokozása,
- szennyezések és terhelések megelőzése és mérséklése,
- egészséges és fenntartható környezet biztosítása,
- derogációs vállalásoknak történő megfelelés.
Indikátorok:
- Kiépített ár- és belvíz vízvédelmi infrastrukturális elemek hossza (km),
- érintett népesség száma (fő),
- megvédett területek nagysága (ha).
Becsült költségigény: 337.498,25 millió Ft
Érintett települések:
Zagyvarékas, Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság területén lévő önkormányzatok
Projektcsomag kapcsolódása a releváns Európai Uniós tematikus célkitűzéshez és beruházási
prioritáshoz:
(5) az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a kockázatok megelőzésének és kezelésének
elősegítése
5 (a) az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra irányuló beruházás támogatása
5 (b) egyedi kockázatok kezelésére, a katasztrófákkal szembeni ellenálló képesség
biztosítására és katasztrófavédelmi rendszerek kifejlesztésére irányuló beruházások
elősegítése
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(6) környezetvédelem és az erőforrások hatékonyságának elősegítése
6 (b) a vízgazdálkodási ágazat jelentős beruházási szükségletének kielégítése az uniós
környezetvédelmi vívmányok (acquis) követelményeinek teljesítése érdekében
A projektcsomag illeszkedése a Stratégiai Programhoz:
4.2.1. A megye árvízbiztonságának további erősítése
A projektcsomag tervezett kedvezményezetti köre:
Fő kedvezményezett:
 helyi önkormányzat
Lehetséges partnerek köre:
 VIZIG
A projektcsomag tervezett ütemezése: 2014-2020
A projektcsomag előkészítettsége: változó, a projektötlettől az engedélyes tervekkel rendelkezőig

Projektcsomag megnevezése:

11. Egyéb környezeti, természetvédelmi, energetikai és szemléletformálási
projektek
Projektcsomag célja:
- Földgázellátás és oktatási, szemléletformálási projektek megvalósulása.
A projekt csomag rövid tartalma:
- A tudatos energiafogyasztás és ezzel együtt az energiahatékonyság és a megújuló energiák
alkalmazásának növelése érdekében széles körű energia- és klímatudatos szemlélet
kialakítását célzó programok és oktatási helyszínek kijelölését és a szemléletformálási
programokat megvalósító hazai szervezetek, intézmények támogatását tervezzük.
Célok:
- klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak megelőzése és mérséklése, az alkalmazkodóképesség
javítása,
- erőforrás-felhasználás hatékonyságának fokozása,
- szennyezések és terhelések megelőzése és mérséklése,
- egészséges és fenntartható környezet biztosítása,
- derogációs vállalásoknak történő megfelelés.
Indikátorok:
- A fejlesztések eredményeként megtakarított energia mennyisége (MW),
- érintett népesség száma (fő),
- képzések, tanácsadások száma (db).
Becsült költségigény: 503,0 millió Ft
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Érintett települések:
Szelevény, Rákóczifalva, Szolnok, Tiszatenyő
Projektcsomag kapcsolódása a releváns Európai Uniós tematikus célkitűzéshez és beruházási
prioritáshoz:
(10) Beruházás az oktatásba, készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba
10 oktatási és képzési infrastruktúrák fejlesztésével
A projektcsomag illeszkedése a Stratégiai Programhoz:
4.1.1. Megújuló-és alternatív energiatermelést szolgáló fejlesztések
5.3.2. Egészségtudatos életmódra nevelő programok, szűrőprogramok, a sport feltételrendszerének
megteremtése
A projektcsomag tervezett kedvezményezetti köre:
Fő kedvezményezett:
 helyi önkormányzatok
Lehetséges partnerek köre:
 közintézmények
 oktatási intézmények
 civil szervezetek
A projektcsomag tervezett ütemezése: 2014-2020
A projektcsomag előkészítettsége: változó, a projektötlettől az engedélyes tervekkel rendelkezőig

Projektcsomag megnevezése:

12. Szolnok Széchenyi Fűtőmű szoláris hőtermelésének kialakítása
(Szolnok MJV)
A projekt csomag rövid tartalma:
Szolnok Széchenyi Fűtőmű szoláris hőtermelésének kialakítása
Becsült költségigény: 1.200 millió Ft
Érintett települések:
Szolnok
Projektcsomag kapcsolódása a releváns Európai Uniós tematikus célkitűzéshez és beruházási
prioritáshoz:
(4) az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása minden ágazatban
4 (a) megújuló energiaforrások gyártásának és forgalmazásának támogatása
4 (c) az infrastrukturális létesítményekben – többek között a középületekben – és a
lakásépítési ágazatban az energiahatékonyság és a megújuló energia támogatása
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4 (d) intelligens alacsony és közepes feszültségű elosztórendszerek fejlesztése és létrehozása
A projektcsomag illeszkedése a Stratégiai Programhoz:
4.1.1. Megújuló-és alternatív energiatermelést szolgáló fejlesztések
A projektcsomag tervezett kedvezményezetti köre:
 helyi önkormányzat
 intézményfenntartó
 kulturális intézmények
 önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
A projektcsomag tervezett ütemezése: 2014-2020
A projektcsomag előkészítettsége: változó, a projektötlettől az engedélyes tervekkel rendelkezőig

Projektcsomag megnevezése:

13. Lakossági panelprogram
(Szolnok MJV)
A projekt csomag rövid tartalma:
Lakossági panelprogram folytatása
Becsült költségigény: 1.200 millió Ft
Érintett települések:
Szolnok
Projektcsomag kapcsolódása a releváns Európai Uniós tematikus célkitűzéshez és beruházási
prioritáshoz:
(4) az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása minden ágazatban
4 (a) megújuló energiaforrások gyártásának és forgalmazásának támogatása
4 (c) az infrastrukturális létesítményekben – többek között a középületekben – és a
lakásépítési ágazatban az energiahatékonyság és a megújuló energia támogatása
4 (d) intelligens alacsony és közepes feszültségű elosztórendszerek fejlesztése és létrehozása
A projektcsomag illeszkedése a Stratégiai Programhoz:
4.1.1. Megújuló-és alternatív energiatermelést szolgáló fejlesztések
A projektcsomag tervezett kedvezményezetti köre:
 helyi önkormányzatok
 társasházak
 lakásszövetkezetek
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nonprofit szervezetek

A projektcsomag tervezett ütemezése: 2014-2020
A projektcsomag előkészítettsége: változó, a projektötlettől az engedélyes tervekkel rendelkezőig
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II. 6.2.3. Integrált
projektcsomagjai

Közlekedésfejlesztés

Operatív

Program

(IKOP)

Projektcsomag megnevezése:

1. A kerékpárutak fejlesztése Jász-Nagykun-Szolnok megyében
Projektcsomag célja:
- A bel- és külterületi hivatásforgalmú és turisztikai kerékpárhálózat fejlesztése,
- a közlekedésbiztonságának növelése,
- az egészséges életmód feltételeinek létrehozása,
A projektcsomag rövid tartalma:
- Belterületi kerékpárutak fejlesztése Kunszentmártonban, Kisújszálláson, Besenyszögön,
Tószegen, Abádszalókon és Tiszaderzsen,
- hivatásforgalmi külterületi kerékpárutak építése: Jászberény-Jászjákóhalma, JászkisérJászapáti, Jászkisér-Felső-Szellőhát, Kisújszállás-Kenderes, Szolnok-Tószeg, ZagyvarékasVasúti Újtelep, Tiszaigar térsége, Tiszaszentimre-Újszentgyörgy, Martfű-Kengyel,
Törökszentmiklós-Tiszatenyő,
- turisztikai célú kerékpárhálózat tovább bővítése: Kunszentmárton-Öcsöd, ÖcsödBékésszentandrás, Martfű-Tiszakürt, Besenyszög-Doba, Doba-Szolnok, Vezseny-Tiszavárkony,
Tiszaszőlősön a csónakkikötőhöz.
Indikátorok:
- Megépült kerékpárutak hossza (km),
- érintett népesség száma (fő),
- vendégek száma (fő),
- széndioxid kibocsátás csökkenése (%).
Becsült költségigény: 4.744,0 millió Ft
Érintett települések:
Jászberény, Jászjákóhalma, Jászapáti, Jászkisér, Kisújszállás, Kenderes, Kunszentmárton, Öcsöd,
Martfű, Tiszaföldvár, Cibakháza, Nagyrév, Tiszainoka, Tiszakürt, Besenyszög, Nagykörű, Szolnok,
Tószeg, Tiszavárkony, Vezseny, Zagyvarékas, Abádszalók, Tiszaderzs, Tiszaigar, Tiszaszentimre,
Tiszaszőlős, Kengyel, Tiszatenyő, Törökszentmiklós
Projektcsomag kapcsolódása a releváns Európai Uniós tematikus célkitűzéshez és beruházási
prioritáshoz:
(7) a fenntartható közlekedés elősegítése és a kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrák előtti
akadályok elhárítása
7 (c) környezetbarát és alacsony szén-dioxid-kibocsátású közlekedési rendszerek kifejlesztése és
a fenntartható városi mobilitás elősegítése, beleértve a folyami és a tengeri közlekedést, a
kikötőket és a multimodális összeköttetéseket
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A projektcsomag illeszkedése a Stratégiai Programhoz:
2.3.2. Hivatásforgalmú és turisztikai kerékpárforgalmi hálózat fejlesztései
A projektcsomag tervezett kedvezményezetti köre:
 helyi önkormányzat
 Nemzeti Infrastruktúra Zrt.
 Magyar Közút Zrt.
 Vízügyi Igazgatóság
A projektcsomag tervezett ütemezése: 2014-2020
A projektcsomag előkészítettsége: változó, a projektötlettől az engedélyes tervekkel rendelkezőig

Projektcsomag megnevezése:

2. Jászság gazdaságának diverzifikációja – kapcsolódó nagyobb
közlekedési fejlesztések
Projektcsomag célja:
- A jászsági ipari centrumok közvetlen kapcsolódásának biztosítása a gyorsforgalmi hálózathoz,
- a szállítási és bejárási idők hosszának rövidítése,
- a nagytérségi kapcsolatok erősítése.
A projektcsomag rövid tartalma:
- 32. sz. főút Jászfényszaru-Szolnok közötti szakasza 115kN tengelyterhelésre történő
megerősítése,
- a Jászberényt elkerülő út III. ütemének megvalósítása,
- Jászárokszállás-Adács új összekötő út építése a város ipari parkja és az M3 kapcsolatának
biztosításához,
- 3227. sz. összekötő út Jászladányt elkerülő szakaszának megépítése.
Indikátorok:
- Felújított és megépített utak hossza (km),
- a gyorsforgalmi utak átlagos elérési idejének csökkentése (perc, %),
- a széndioxid kibocsátás csökkenése (%).
Becsült költségigény: 25.000,0 millió Ft
Érintett települések:
Jászfényszaru, Pusztamonostor, Jászberény, Jásztelek, Alattyán, Jánoshida, Jászalsószentgyörgy,
Szászberek, Újszász, Zagyvarékas, Szolnok, Jászárokszállás
Projektcsomag kapcsolódása a releváns Európai Uniós tematikus célkitűzéshez és beruházási
prioritáshoz:
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(7) a fenntartható közlekedés elősegítése és a kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrák előtti
akadályok elhárítása
7 (c) környezetbarát és alacsony szén-dioxid-kibocsátású közlekedési rendszerek kifejlesztése
és a fenntartható városi mobilitás elősegítése, beleértve a folyami és a tengeri közlekedést, a
kikötőket és a multimodális összeköttetéseket
A projektcsomag illeszkedése a Stratégiai Programhoz:
2.1.1. Nagytérségi közlekedésfejlesztések a megyében (M4, M8, 32, 34, M44)
2.2.1. Alsórendű közúthálózati elemek fejlesztése
A projektcsomag tervezett kedvezményezetti köre:
 helyi önkormányzat
 Nemzeti Infrastruktúra Zrt.
 Magyar Közút Zrt.
A projektcsomag tervezett ütemezése: 2014-2020
A projektcsomag előkészítettsége: változó, a projektötlettől az engedélyes tervekkel rendelkezőig

Projektcsomag megnevezése:

3. Szolnok – Törökszentmiklós – Martfű térsége gazdasági súlyának
növelése – kapcsolódó nagyobb közlekedési fejlesztések
Projektcsomag célja:
- Szolnok és térsége bekapcsolása a gyorsforgalmi hálózatba,
- a térség logisztikai és gazdasági szerepének adottságokhoz való alkalmazkodásának
elősegítése,
- a nemzetközi tranzitforgalom terhelésének csökkentése,
- a Közép-Alföldi Gazdasági Együttműködés /Szolnok-Kecskemét/ kialakulásának biztosítása,
A projektcsomag rövid tartalma:
- M4 Abony-Fegyvernek autópálya szakasz befejezése /áthúzódó projekt/,
- 100. sz. vasúti fővonal Szolnok-Szajol szakasza rekonstrukciójának folytatása és a szolnoki
vasúti csomópont rekonstrukciója,
- M8 Szolnok-Kecskemét szakasz megépítése,
- 442. sz. főút Szolnok-Szandaszőlőst elkerülő szakaszának megépítése a Szolnoki Ipari Park déli
irányú kapcsolatainak fejlesztésére,
- 46. sz. főút törökszentmiklósi elkerülőjének megépítése az ipari park és az M4 közvetlen
kapcsolatának biztosításához,
- 4. sz. főút Szolnok-nyugat–Törökszentmiklós-nyugat szakaszának felújítása,
- 442. sz. főút szolnoki szakaszának felújítása.
Indikátorok:
- Megépített gyorsforgalmi utak hossza (km),
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-

felújított vasútvonalak és főutak hossza (km),
létrehozott munkahelyek száma (fő),
széndioxid kibocsátás csökkenése (%).

Becsült költségigény: 251.100,0 millió Ft
Érintett települések:
Újszász, Zagyvarékas, Szolnok, Besenyszög, Tiszapüspöki, Törökszentmiklós, Fegyvernek, Szajol
Projektcsomag kapcsolódása a releváns Európai Uniós tematikus célkitűzéshez és beruházási
prioritáshoz:
(7) a fenntartható közlekedés elősegítése és a kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrák előtti
akadályok elhárítása
7 (b) a regionális mobilitás fokozása a másodrangú és harmadrangú csomópontok TEN-T
infrastruktúrához történő kapcsolásával
7 (c) környezetbarát és alacsony szén-dioxid-kibocsátású közlekedési rendszerek kifejlesztése
és a fenntartható városi mobilitás elősegítése, beleértve a folyami és a tengeri közlekedést, a
kikötőket és a multimodális összeköttetéseket
7 (d) átfogó, színvonalas és interoperábilis vasúti rendszerek kifejlesztése és helyreállítása
A projektcsomag illeszkedése a Stratégiai Programhoz:
2.1.1. Nagytérségi közlekedésfejlesztések a megyében (M4, M8, 32, 34, M44)
2.2.1. Alsórendű közúthálózati elemek fejlesztése
A projektcsomag tervezett kedvezményezetti köre:
 helyi önkormányzat
 Nemzeti Infrastruktúra Zrt.
 Magyar Közút Zrt.
 MÁV
A projektcsomag tervezett ütemezése: 2014-2020
A projektcsomag előkészítettsége: változó, a projektötlettől az engedélyes tervekkel rendelkezőig

Projektcsomag megnevezése:

4. Nagykunság – Tisza-tavi térség gazdasági felzárkóztatása – kapcsolódó
nagyobb közlekedési fejlesztések
Projektcsomag célja:
- A Tisza-tó Nemzeti Program végrehajtásának és a kiemelt turisztikai terület fejlődésének
elősegítése,
- a nagytérségi kapcsolatok megteremése,
- a térség újraiparosításának támogatása.
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A projektcsomag rövid tartalma:
- M4 Fegyvernek-Püspökladány szakasz megvalósítása,
- Kisköre - Pusztataskony közös közúti-vasúti híd felújítása,
- 34. sz. Fegyvernek-Tiszafüred főút 115 kN tengelyterhelésre történő megerősítése,
- 4. sz. főút Törökszentmiklós-Kisújszállás szakaszának és karcagi elkerülőjének felújítása,
- Kunhegyes-Karcag új összekötő út megépítése.
Indikátorok:
- Megépült autópálya és összekötő utak hossza (km),
- érintett népesség száma (fő),
- helyi adó bevételek növekménye (ezer Ft).
Becsült költségigény: 197.500,0 millió Ft
Érintett települések:
Fegyvernek, Örményes, Kenderes, Kisújszállás, Karcag, Kunhegyes, Kunmadaras, Tiszaörs,
Tiszaigar, Tiszafüred, Tiszabura
Projektcsomag kapcsolódása a releváns Európai Uniós tematikus célkitűzéshez és beruházási
prioritáshoz:
(7) a fenntartható közlekedés elősegítése és a kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrák előtti
akadályok elhárítása
7 (b) a regionális mobilitás fokozása a másodrangú és harmadrangú csomópontok TEN-T
infrastruktúrához történő kapcsolásával
7 (c) környezetbarát és alacsony szén-dioxid-kibocsátású közlekedési rendszerek kifejlesztése
és a fenntartható városi mobilitás elősegítése, beleértve a folyami és a tengeri közlekedést, a
kikötőket és a multimodális összeköttetéseket
7 (d) átfogó, színvonalas és interoperábilis vasúti rendszerek kifejlesztése és helyreállítása
A projektcsomag illeszkedése a Stratégiai Programhoz:
2.1.1. Nagytérségi közlekedésfejlesztések a megyében (M4, M8, 32, 34, M44)
2.2.1. Alsórendű közúthálózati elemek fejlesztése
2.2.2. Vasúti mellékvonal-hálózati fejlesztések
A projektcsomag tervezett kedvezményezetti köre:
 helyi önkormányzat
 Nemzeti Infrastruktúra Zrt.
 Magyar Közút Zrt.
 MÁV
 Nemzeti Park Igazgatóság
A projektcsomag tervezett ütemezése: 2014-2020
A projektcsomag előkészítettsége: változó, a projektötlettől az engedélyes tervekkel rendelkezőig
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Projektcsomag megnevezése:

5. Mezőtúr térsége – Tiszazug gazdaságélénkítő programja – kapcsolódó
nagyobb közlekedési fejlesztések
Projektcsomag célja:
- A nagytérségi kapcsolatok minőségi fejlesztése,
- a szabad vállalkozási zóna lehetőségeinek hasznosítása,
- a térség gazdasági kapcsolatai erősítésének támogatása.
A projektcsomag rövid tartalma:
- M44 Tiszakürt-Kondoros szakasz megépítése,
- M44 Kecskemét-Tiszakürt szakasz előkészítése,
- Mezőtúr-Szarvas új Hármas-Körös közúti híd építésének előkészítése,
- 45. sz. és 46. sz. főutak egyes szakaszainak felújítása,
- iparvágány építése a mezőtúri ipari parkhoz.
Indikátorok:
- Megépült autóút és felújított főutak hossza (km),
- érintett népesség száma (fő),
- munkanélküliség csökkenése (fő, %).
Becsült költségigény: 125.000,0 millió Ft
Érintett települések:
Tiszakürt, Cserkeszőlő, Kunszentmárton, Öcsöd, Mezőtúr
Projektcsomag kapcsolódása a releváns Európai Uniós tematikus célkitűzéshez és beruházási
prioritáshoz:
(7) a fenntartható közlekedés elősegítése és a kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrák előtti
akadályok elhárítása
7 (c) környezetbarát és alacsony szén-dioxid-kibocsátású közlekedési rendszerek kifejlesztése
és a fenntartható városi mobilitás elősegítése, beleértve a folyami és a tengeri közlekedést, a
kikötőket és a multimodális összeköttetéseket
A projektcsomag illeszkedése a Stratégiai Programhoz:
2.1.1. Nagytérségi közlekedésfejlesztések a megyében (M4, M8, 32, 34, M44)
2.2.1. Alsórendű közúthálózati elemek fejlesztése
A projektcsomag tervezett kedvezményezetti köre:
 helyi önkormányzat
 Nemzeti Infrastruktúra Zrt.
 Magyar Közút Zrt.
 MÁV
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A projektcsomag tervezett ütemezése: 2014-2020
A projektcsomag előkészítettsége: változó, a projektötlettől az engedélyes tervekkel rendelkezőig
Projektcsomag megnevezése:

6. Közösségi közlekedés feltételeinek erősítése
Projektcsomag célja:
- A városi tömegközlekedés fejlesztése,
- a közlekedési biztonság erősítése,
- a katasztrófavédelem felkészültségének fokozása.
A projektcsomag rövid tartalma:
- Autóbuszos közösségi közlekedési feltételek erősítse,
- a szolnoki katasztrófavédelmi egység – mint regionális közúti baleseti beavatkozó szervezet –
működési feltételeinek javítása,
- a vasútállomások korszerűsítése és felüljárok építése.
Indikátorok:
- Felújított létesítmények alapterülete (m²),
- balesetek számának csökkenése (db, %),
- létrehozott új szolgáltatások száma (db).
Becsült költségigény: 1.900,0 millió Ft
Érintett települések:
Jász-Nagykun-Szolnok megye 78 települése
Projektcsomag kapcsolódása a releváns Európai Uniós tematikus célkitűzéshez és beruházási
prioritáshoz:
(7) a fenntartható közlekedés elősegítése és a kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrák előtti
akadályok elhárítása
7 (a) multimodális egységes európai közlekedési térség támogatása a transzeurópai
közlekedési hálózatba (TEN-T) való beruházás által
7 (c) környezetbarát és alacsony szén-dioxid-kibocsátású közlekedési rendszerek kifejlesztése
és a fenntartható városi mobilitás elősegítése, beleértve a folyami és a tengeri közlekedést, a
kikötőket és a multimodális összeköttetéseket
A projektcsomag illeszkedése a Stratégiai Programhoz:
2.2.2. Vasúti mellékvonal-hálózati fejlesztések
2.3.1. Közösségi közlekedés fejlesztései
A projektcsomag tervezett kedvezményezetti köre:
 helyi önkormányzat
 Nemzeti Infrastruktúra Zrt.
 Magyar Közút Zrt.
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MÁV
non-profit szervezetek

A projektcsomag tervezett ütemezése: 2014-2020
A projektcsomag előkészítettsége: változó, a projektötlettől az engedélyes tervekkel rendelkezőig

Projektcsomag megnevezése:

7. Szandai rét feltáró út építése
(Szolnok MJV)
A projektcsomag rövid tartalma:
- 4. számú főútról Szandai rét megközelíthetőségének fejlesztése,
- közúti csomópont létesítése, összekapcsolása cölöphídon keresztül a Tiszaligettel,
- közműhálózat fejlesztése

Becsült költségigény: 1.300,0 millió Ft
Érintett települések:
Szolnok
Projektcsomag kapcsolódása a releváns Európai Uniós tematikus célkitűzéshez és beruházási
prioritáshoz:
(7) a fenntartható közlekedés elősegítése és a kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrák előtti
akadályok elhárítása
7 (c) környezetbarát és alacsony szén-dioxid-kibocsátású közlekedési rendszerek kifejlesztése
és a fenntartható városi mobilitás elősegítése, beleértve a folyami és a tengeri közlekedést, a
kikötőket és a multimodális összeköttetéseket
A projektcsomag illeszkedése a Stratégiai Programhoz:
2.1.1. Nagytérségi közlekedésfejlesztések a megyében (M4, M8, 32, 34, M44)
2.2.1. Alsórendű közúthálózati elemek fejlesztése
A projektcsomag tervezett kedvezményezetti köre:
 helyi önkormányzat
 Nemzeti Infrastruktúra Zrt.
 Magyar Közút Zrt.
 MÁV
A projektcsomag tervezett ütemezése: 2014-2020
A projektcsomag előkészítettsége: változó, a projektötlettől az engedélyes tervekkel rendelkezőig
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Projektcsomag megnevezése:

8. A 442-es út Szandaszőlősi elkerülő szakaszának megépítése
(Szolnok MJV)
Projektcsomag célja:
- közvetlen elérés biztosítása a 4. számú úthoz a Martfű-Rákóczifalva felől érkező és 4. számú
útról Rákóczifalva-Martfű irányába közlekedőknek, ezzel csökkentve az adott útszakasz zaj, és
környezetterhelését, csökkentve a torlódást a bejutási időt a város irányába.
A projektcsomag rövid tartalma:
- A 442. sz. főút Szolnok-Szandaszőlőst elkerülő szakaszának megépítése a Szolnoki Ipari Park
déli irányú kapcsolatainak fejlesztésére,

Becsült költségigény: 3.000,0 millió Ft
Érintett települések:
Szolnok
Projektcsomag kapcsolódása a releváns Európai Uniós tematikus célkitűzéshez és beruházási
prioritáshoz:
(7) a fenntartható közlekedés elősegítése és a kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrák előtti
akadályok elhárítása
7 (c) környezetbarát és alacsony szén-dioxid-kibocsátású közlekedési rendszerek kifejlesztése
és a fenntartható városi mobilitás elősegítése, beleértve a folyami és a tengeri közlekedést, a
kikötőket és a multimodális összeköttetéseket
A projektcsomag illeszkedése a Stratégiai Programhoz:
2.1.1. Nagytérségi közlekedésfejlesztések a megyében (M4, M8, 32, 34, M44)
2.2.1. Alsórendű közúthálózati elemek fejlesztése
A projektcsomag tervezett kedvezményezetti köre:
 helyi önkormányzat
 Nemzeti Infrastruktúra Zrt.
 Magyar Közút Zrt.
 MÁV
A projektcsomag tervezett ütemezése: 2014-2020
A projektcsomag előkészítettsége: változó, a projektötlettől az engedélyes tervekkel rendelkezőig
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II. 6.2.4. Emberi
projektcsomagjai

Erőforrás

Fejlesztési

Operatív

Program

(EFOP)

Projektcsomag megnevezése:

1. Sportfejlesztés
Projektcsomag célja:
- Sportlétesítmények építésével munkahelyek teremtése, ezáltal a foglalkoztatottság növelése,
- iskolai és közösségi sporttevékenységek feltételeinek javítása,
- zöldfelület rekonstrukció,
- aktív és egészséges élethez kapcsolódó közösségi használatú tér-és infrastruktúra-fejlesztés.
A projektcsomag rövid tartalma:
- Sportcsarnokok, tornatermek építése; küzdősport-centrum létrehozása; sporttelepek
komplex fejlesztése,
- az egészséges életmódra neveléshez szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése,
- iskola- és tornaterem felújítás az egészséges ifjúságért,
- turisztikai vonzerő növelése érdekében extrém sportcentrum kialakítása.
Indikátorok:
- Létrehozott munkahelyek száma (db),
- új sportlétesítmények száma (db),
- sporttevékenységbe bevont lakosok száma (fő),
- a vendégek és látogatók számának növekménye (fő),
- felújított intézményekben tanulók száma (fő).
Becsült költségigény: 7.267,0 millió Ft
Érintett települések:
Abádszalók, Besenyszög, Fegyvernek, Jászárokszállás,
Szászberek, Szolnok, Tiszafüred, Tomajmonostora

Jászberény, Jászladány,

Martfű,

Projektcsomag kapcsolódása a releváns Európai Uniós tematikus célkitűzéshez és beruházási
prioritáshoz:
(9) a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem
9 (b) a városi és falusi területek és az ott élő rászoruló közösségek fizikai rehabilitációjának és
gazdasági és társadalmi fellendülésének támogatása
(10) beruházás az oktatásba, készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba
10 (a) oktatási és képzési infrastruktúrák kifejlesztésével
A projektcsomag illeszkedése a Stratégiai Programhoz:
5.3.2. Egészségtudatos életmódra nevelő programok, szűrőprogramok, a sport feltételrendszerének
megteremtés
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A projektcsomag tervezett kedvezményezetti köre:
Fő kedvezményezett:
 helyi önkormányzatok
Lehetséges partnerek köre:
 önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
 kis-és középvállalkozások
 nagyvállalatok
 non profit szervezetek
 kulturális intézmények
A projektcsomag tervezett ütemezése: 2014-2020
A projektcsomag előkészítettsége: változó, a projektötlettől az engedélyes tervekkel rendelkezőig

Projektcsomag megnevezése:

2. Tanuszoda fejlesztés
Projektcsomag célja:
- Új uszodák létesítésével munkahelyteremtés, ezáltal foglalkoztatottság növelése,
- az iskolai testnevelés feltételeinek fejlesztése, az úszásoktatás lehetőségének megteremtése
az érintett településeken,
- egészséges életmódra nevelés,
- termálvíz kapacitásokat hasznosítva az egész kistérséget kiszolgáló, gazdaságosan
működtethető tanuszoda kialakítása,
- vendégforgalom növekedésének elősegítése strandok és termálfürdők fejlesztésével.
A projektcsomag rövid tartalma:
- Települési és tanuszodák, valamint artézi kút létesítése,
- strandfejlesztés és termálfürdő létesítése a lakosság életminőségének javítása érdekében,
- úszásoktatás megszervezése mikrotérségi szinten a ’’Minden gyermek tanuljon meg úszni’’
kormányzati program keretében,
- lakosság életminőségének javítása.
Indikátorok:
- Létrehozott munkahelyek száma (db),
- új uszodák száma (db),
- úszásoktatásban részt vevők száma (fő),
- megnövekedett vendégforgalom (fő),
- önkormányzatok növekvő bevétele (ezer Ft)
- felújított épület alapterülete (m²)
- új szolgáltatások száma (db).
Becsült költségigény: 2.700,0 millió Ft
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Érintett települések:
Jánoshida, Jászladány, Kengyel, Kétpó, Kőtelek, Rákócziújfalu, Tiszaszentimre, Zagyvarékas,
Törökszentmiklós
Projektcsomag kapcsolódása a releváns Európai Uniós tematikus célkitűzéshez és beruházási
prioritáshoz:
(9) a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem
9 (b) a városi és falusi területek és az ott élő rászoruló közösségek fizikai rehabilitációjának és
gazdasági és társadalmi fellendülésének támogatása
(10) beruházás az oktatásba, készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba
10 (a) oktatási és képzési infrastruktúrák kifejlesztésével
A projektcsomag illeszkedése a Stratégiai Programhoz:
5.3.2. Egészségtudatos életmódra nevelő programok, szűrőprogramok, a sport feltételrendszerének
megteremtés
A projektcsomag tervezett kedvezményezetti köre:
Fő kedvezményezett:
 helyi önkormányzatok
Lehetséges partnerek köre:
 önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
 kis-és középvállalkozások
 nagyvállalatok
 non profit szervezetek
 kulturális intézmények
A projektcsomag tervezett ütemezése: 2014-2020
A projektcsomag előkészítettsége: változó, a projektötlettől az engedélyes tervekkel rendelkezőig
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Projektcsomag megnevezése:

3. Kulturális fejlesztés
Projektcsomag célja:
- Művelődési és kulturális célokat szolgáló létesítmények kialakításával és fejlesztésével
munkahelyteremtés,
- helyi kulturális értékek bemutatásával kulturális örökség ápolása és őrzése,
műemlékvédelem,
- múzeumpedagógiai foglalkozások feltételeinek megteremtésével hagyományőrzés
biztosítása,
- teleház-fejlesztéssel látogatók számának növelése.
A projektcsomag rövid tartalma:
- Művelődési házak építése és felújítása; könyvtár kialakítása; közösségi terek fejlesztése;
múzeumi kiállítóhelyek és raktárak létesítése,
- számítástechnikai eszközök beszerzésével és az Internet-kapcsolat sebességének növelésével
az elérhetőség biztosítása a lakosság részére,
- múzeumi kiállító- és bemutatótermek létesítésével a kulturális értékek népszerűsítése a
diákok körében.
Indikátorok:
- Létrehozott munkahelyek száma (db),
- megújított és felújított épületek száma (db),
- megnövekedett látogató létszám (fő),
- új számítástechnikai eszközök száma (db)
Becsült költségigény: 2.996,0 millió Ft
Érintett települések:
Abádszalók, Cserkeszőlő, Jászárokszállás, Jászberény, Jászfényszaru, Jászladány, Kisújszállás,
Kunszentmárton, Szolnok, Tiszabő, Tiszabura, Tiszaszőlős
Projektcsomag kapcsolódása a releváns Európai Uniós tematikus célkitűzéshez és beruházási
prioritáshoz:
(2) az IKT-khoz való hozzáférés elősegítése és e technológiák használatának és minőségének fokozása
2 (a) a szélessáv-kiépítés kiterjesztése és nagy sebességű hálózatok kiépítése, valamint a
digitális gazdaságot szolgáló feltörekvő technológiák és hálózatok bevezetésének támogatása
(6) környezetvédelem és az erőforrások hatékonyságának elősegítése
6 (c) a kulturális és természeti örökség védelme, elősegítése és fejlesztése
A projektcsomag illeszkedése a Stratégiai Programhoz:
1.4.1. Helyi értékekre alapozott és foglalkoztatás bővítő turizmusfejlesztés
A projektcsomag tervezett kedvezményezetti köre:
Fő kedvezményezett:
 helyi önkormányzatok
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Lehetséges partnerek köre:
 önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
 kis-és középvállalkozások
 non profit szervezetek
 kulturális intézmények
 nemzetiségi önkormányzatok
A projektcsomag tervezett ütemezése: 2014-2020
A projektcsomag előkészítettsége: változó, a projektötlettől az engedélyes tervekkel rendelkezőig

Projektcsomag megnevezése:

4. Szociális fejlesztés
Projektcsomag célja:
- Szociális ellátást biztosító létesítmények kialakításával és fejlesztésével munkahelyteremtés,
- szociális gondozást és ellátást igénylők számára férőhely-bővítés,
- ellátó rendszerhez szükséges tárgyi feltételek biztosítása,
- humán szolgáltatások fejlesztése,
- közösségi szerepvállalás növelése, önkéntesség fejlesztése.
A projektcsomag rövid tartalma:
- Szociális otthonok és szolgáltatóházak építése; bentlakásos otthonok kialakítása és
korszerűsítése,
- családok és idősek életminőségének javítása érdekében szociális szolgáltatások fejlesztése,
- társadalmi aktivitás növelése a szociális fejlesztések területén,
- az idősek és gyermekek gondozását ellátó intézmények működéséhez szükséges tárgyi
feltételek biztosítása.
Indikátorok:
- Létrehozott munkahelyek száma (db),
- új és korszerűsített épületek száma (db),
- új bentlakásos és nappali férőhelyek száma (db),
- épület korszerűsítés eredményeként energia megtakarítás (MW),
- új vagy kibővített szolgáltatások száma (db).
Becsült költségigény: 4.291,0 millió Ft
Érintett települések:
Abádszalók, Besenyszög, Jánoshida, Jászfényszaru, Kisújszállás, Kunszentmárton, Martfű,
Nagykörű, Rákóczifalva, Tiszabő, Tiszagyenda, Törökszentmiklós, Zagyvarékas
Projektcsomag kapcsolódása a releváns Európai Uniós tematikus célkitűzéshez és beruházási
prioritáshoz:
(9) a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem
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9 (a) beruházás a nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és szociális
infrastruktúrába, az egészségügyi státuszbeli egyenlőtlenségek csökkentése, valamint átállás
az intézményi szolgáltatásokról a közösségi alapú szolgáltatásokra
A projektcsomag illeszkedése a Stratégiai Programhoz:
5.4.1. Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztései
5.4.2. Esélyegyenlőség javító szolgáltatások, társadalmi érzékenységet növelő, önszerveződést segítő
programok
A projektcsomag tervezett kedvezményezetti köre:
Fő kedvezményezett:
 helyi önkormányzatok
Lehetséges partnerek köre:
 önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
 kis-és középvállalkozások
 nagyvállalatok
 non profit szervezetek
 kulturális intézmények

A projektcsomag tervezett ütemezése: 2014-2020
A projektcsomag előkészítettsége: változó, a projektötlettől az engedélyes tervekkel rendelkezőig

Projektcsomag megnevezése:

5. Alap- és középfokú oktatásfejlesztés
Projektcsomag célja:
- Oktatási intézmények korszerűsítése és bővítése, ezáltal munkahelyteremtés,
- iskolák és kollégiumok infrastrukturális fejlesztése,
- iskolaépületek energiaracionalizálása,
- minőségi oktatás feltételeinek megteremtése, tehetséggondozás.
A projektcsomag rövid tartalma:
- Általános iskolák, középiskolák, szakközépiskolák és óvoda komplex fejlesztése, illetve
felújítása; tantermek bővítése; tanoda kialakítása; erdei iskola és roma oktatási központ
létrehozása,
- új kollégiumi férőhelyek létesítése,
- az oktatás színvonalának javítása infrastrukturális fejlesztések által,
- a képzési rendszerek és szolgáltatások fejlesztése révén a fiatalok képességeinek
kibontakoztatásához szükséges feltételek biztosítása.
Indikátorok:
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-

Létrehozott munkahelyek száma (db),
új és korszerűsített épületek száma (db),
tanulói és oktatói létszám bővülése (fő),
új kollégiumi férőhelyek száma (db),
megtakarított fűtési energia mennyisége (MW).

Becsült költségigény: 12.615,0 millió Ft
Érintett települések:
Besenyszög, Fegyvernek, Karcag, Kenderes, Kengyel, Kunhegyes, Kunszentmárton, Rákócziújfalu,
Tiszabura, Tiszafüred, Tiszagyenda, Törökszentmiklós
Projektcsomag kapcsolódása a releváns Európai Uniós tematikus célkitűzéshez és beruházási
prioritáshoz:
(9) a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem
9 (a) beruházás a nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és szociális
infrastruktúrába, az egészségügyi státuszbeli egyenlőtlenségek csökkentése, valamint átállás
az intézményi szolgáltatásokról a közösségi alapú szolgáltatásokra
(10) beruházás az oktatásba, készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba
10 (a) oktatási és képzési infrastruktúrák kifejlesztésével
10 (b) a korai iskolaelhagyás megelőzése és a korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a
minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés ösztönzése mind a koragyermekkori
nevelésben, mind az alap- és középfokú oktatásban
10 (d) az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való hozzáférés ösztönzése, a
munkavállalók készségeinek és kompetenciáinak naprakésszé tétele, továbbá az oktatási és
képzési rendszereknek a munkaerő-piaci igényekhez való jobb igazítása, beleértve a
szakoktatás és -képzés színvonalának a javítását, a munkahelyi tanulási és a
tanulószerződéses gyakorlati képzési rendszerek, mint pl. a duális oktatási rendszerek
kialakítását és továbbfejlesztését.
A projektcsomag illeszkedése a Stratégiai Programhoz:
1.3.1. Gyakorlati képzőhelyek fejlesztése
1.3.2. Hiányszakmákra irányuló képzési struktúra kialakítása
5.2.1. Oktatási, nevelési intézmények fejlesztése
5.4.3. Megyei ösztöndíj-, tehetség- és letelepedési, illetve szociális bérlakás programok
A projektcsomag tervezett kedvezményezetti köre:
Fő kedvezményezett:
 helyi önkormányzatok
Lehetséges partnerek köre:
 roma nemzetiségi önkormányzatok
 önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
 kis-és középvállalkozások
 nagyvállalatok
 non profit szervezetek
 kulturális intézmények
A projektcsomag tervezett ütemezése: 2014-2020
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A projektcsomag előkészítettsége: változó, a projektötlettől az engedélyes tervekkel rendelkezőig

Projektcsomag megnevezése:

6. Lakásépítés, felújítás
Projektcsomag célja:
- Bérlakások építése és felújítása, ezáltal munkahelyteremtés,
- hátrányos helyzetben élő népességcsoport lakhatási feltételeinek kialakítása és javítása,
- lakótelepek fejlesztése,
- családok életminőségének javítása.
A projektcsomag rövid tartalma:
- Szociális és önkormányzati bérlakások építése, házak és telkek vásárlása,
- a szegregátumok felszámolása lakhatási feltételek biztosításával,
- a lakások fenntartását segítő beszerzések elősegítése és az energiatakarékosság feltételeinek
kialakítása,
- hátrányos helyzet átöröklésének megakadályozása a lakásprogramokkal,
Indikátorok:
- Létrehozott munkahelyek száma (db),
- új telkek és lakások száma (db),
- közbiztonság növekedése, bűncselekmények számának csökkenése (%)
- felszámolt szegregátumok száma (db)
- felújított épületek alapterülete (m²).
Becsült költségigény: 3.350,0 millió Ft
Érintett települések:
Cibakháza, Jászapáti, Jászkisér, Karcag, Kisújszállás, Tiszabura, Tiszafüred, Zagyvarékas,
Törökszentmiklós
Projektcsomag kapcsolódása a releváns Európai Uniós tematikus célkitűzéshez és beruházási
prioritáshoz:
(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása minden ágazatban
4 (c) az infrastrukturális létesítményekben – többek között a középületekben – és a
lakásépítési ágazatban az energiahatékonyság és a megújuló energia támogatása
(9) a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem
9 (a) beruházás a nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és szociális
infrastruktúrába, az egészségügyi státuszbeli egyenlőtlenségek csökkentése, valamint átállás
az intézményi szolgáltatásokról a közösségi alapú szolgáltatásokra
9 (b) a megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés
biztosítása, beleértve az egészségügyi szolgáltatásokat és a közérdekű szociális
szolgáltatásokat
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9 (b) a társadalom peremére szorult közösségek – például a romák – integrációja
A projektcsomag illeszkedése a Stratégiai Programhoz:
5.4.3. Megyei ösztöndíj-, tehetség- és letelepedési, illetve szociális bérlakás programok
A projektcsomag tervezett kedvezményezetti köre:
Fő kedvezményezett:
 helyi önkormányzatok
Lehetséges partnerek köre:
 önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
 roma nemzetiségi önkormányzatok
 non profit szervezetek
 kis-és középvállalkozások
 nagyvállalatok
A projektcsomag tervezett ütemezése: 2014-2020
A projektcsomag előkészítettsége: változó, a projektötlettől az engedélyes tervekkel rendelkezőig

Projektcsomag megnevezése:

7. Járó- és fekvőbeteg ellátás, egészségfejlesztés
Projektcsomag célja:
- Egészségügyi intézmények kialakítása és fejlesztése, ezáltal munkahelyteremtés,
- szemléletformáló programok indítása, a lakosság egészségtudatosságának növelése,
- szakellátás és egészségügyi szolgáltatás fejlesztése,
- infrastruktúra modernizálása az egészségügyi intézményekben,
A projektcsomag rövid tartalma:
- Egészségmegőrző, -fejlesztő centrumok és egészségház kialakítása, rendelőintézetek és
kórház fejlesztése,
- egészségügyi szolgáltatások feltételrendszerének integrált fejlesztése és fekvőbeteg-ellátás
struktúraváltása által a szolgáltatások minőségének fejlesztése,
- drogprevenció a bűnözés visszaszorítása érdekében,
- szemléletváltás, prevenció feltételeinek biztosítása és egészségfejlesztő, betegségmegelőző
programok szervezése révén egészségtudatosság növelése.
Indikátorok:
- Létrehozott munkahelyek száma (db),
- felújított szakrendelők és intézmények száma (db),
- érintett lakosok száma (fő),
- energia megtakarítás (MW),
- fejlesztett és új szolgáltatások száma (db).
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Becsült költségigény: 17.579,6 millió Ft
Érintett települések:
Cibakháza, Jászberény, Kisújszállás, Kunhegyes, Martfű, Mezőtúr, Szolnok, Tiszafüred,
Tomajmonostora, Törökszentmiklós
Projektcsomag kapcsolódása a releváns Európai Uniós tematikus célkitűzéshez és beruházási
prioritáshoz:
(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása minden ágazatban
4 (c) az infrastrukturális létesítményekben – többek között a középületekben – és a
lakásépítési ágazatban az energiahatékonyság és a megújuló energia támogatása
(9) a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem
9 (a) beruházás a nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és szociális
infrastruktúrába, az egészségügyi státuszbeli egyenlőtlenségek csökkentése, valamint átállás
az intézményi szolgáltatásokról a közösségi alapú szolgáltatásokra
9 (b) a megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés
biztosítása, beleértve az egészségügyi szolgáltatásokat és a közérdekű szociális
szolgáltatásokat
9 (b) a megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés
biztosítása, beleértve az egészségügyi szolgáltatásokat és a közérdekű szociális
szolgáltatásokat
A projektcsomag illeszkedése a Stratégiai Programhoz:
5.3.1. Egészségügyi ellátás feltételrendszerének megerősítése
5.3.2. Egészségtudatos életmódra nevelő programok, szűrőprogramok, a sport feltételrendszerének
megteremtése
5.4.2. Esélyegyenlőség javító szolgáltatások, társadalmi érzékenységet növelő, önszerveződést segítő
programok
A projektcsomag tervezett kedvezményezetti köre:
Fő kedvezményezett:
 helyi önkormányzatok
Lehetséges partnerek köre:
 önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
 roma nemzetiségi önkormányzatok
 non profit szervezetek
 kis-és középvállalkozások
 nagyvállalatok
 kórházak
A projektcsomag tervezett ütemezése: 2014-2020
A projektcsomag előkészítettsége: változó, a projektötlettől az engedélyes tervekkel rendelkezőig
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Projektcsomag megnevezése:

8. Iskolafejlesztési Program: Mátyás király úti megüresedő iskolaépület
hasznosítása funkcióváltással
(Szolnok MJV)
A projektcsomag rövid tartalma:
- Általános Megyei és Városi Pedagógiai Szakszolgálat átköltöztetése érdekében az épület
átalakítása,
- kapcsolódó fejlesztésként: Mária utcai Pedagógiai Intézet felújítása.
Becsült költségigény: 150,0 millió Ft
Érintett települések:
Szolnok
Projektcsomag kapcsolódása a releváns Európai Uniós tematikus célkitűzéshez és beruházási
prioritáshoz:
(9) a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem
9 (a) beruházás a nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és szociális
infrastruktúrába, az egészségügyi státuszbeli egyenlőtlenségek csökkentése, valamint átállás
az intézményi szolgáltatásokról a közösségi alapú szolgáltatásokra
(10) beruházás az oktatásba, készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba
10 (a) oktatási és képzési infrastruktúrák kifejlesztésével
10 (b) a korai iskolaelhagyás megelőzése és a korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a
minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés ösztönzése mind a koragyermekkori
nevelésben, mind az alap- és középfokú oktatásban
10 (d) az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való hozzáférés ösztönzése, a
munkavállalók készségeinek és kompetenciáinak naprakésszé tétele, továbbá az oktatási és
képzési rendszereknek a munkaerő-piaci igényekhez való jobb igazítása, beleértve a
szakoktatás és -képzés színvonalának a javítását, a munkahelyi tanulási és a
tanulószerződéses gyakorlati képzési rendszerek, mint pl. a duális oktatási rendszerek
kialakítását és továbbfejlesztését.
A projektcsomag illeszkedése a Stratégiai Programhoz:
5.2.1. Oktatási, nevelési intézmények fejlesztése
A projektcsomag tervezett kedvezményezetti köre:
 helyi önkormányzatok
 intézményfenntartó
A projektcsomag tervezett ütemezése: 2014-2020
A projektcsomag előkészítettsége: változó, a projektötlettől az engedélyes tervekkel rendelkezőig
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Projektcsomag megnevezése:

9. Iskolafejlesztési Program: Petőfi Sándor utca 1. Műszaki SZKI Építészeti
tag-intézmény fejlesztése tornaterem építésével
(Szolnok MJV)
A projektcsomag rövid tartalma:
- Kétszintes tornaterem létesítmény építése;
- 2 db tanterem fejlesztése,
- a főépület akadálymentesítése

Becsült költségigény: 500,0 millió Ft
Érintett települések:
Szolnok
Projektcsomag kapcsolódása a releváns Európai Uniós tematikus célkitűzéshez és beruházási
prioritáshoz:
(9) a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem
9 (a) beruházás a nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és szociális
infrastruktúrába, az egészségügyi státuszbeli egyenlőtlenségek csökkentése, valamint átállás
az intézményi szolgáltatásokról a közösségi alapú szolgáltatásokra
(10) beruházás az oktatásba, készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba
10 (a) oktatási és képzési infrastruktúrák kifejlesztésével
10 (b) a korai iskolaelhagyás megelőzése és a korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a
minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés ösztönzése mind a koragyermekkori
nevelésben, mind az alap- és középfokú oktatásban
10 (d) az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való hozzáférés ösztönzése, a
munkavállalók készségeinek és kompetenciáinak naprakésszé tétele, továbbá az oktatási és
képzési rendszereknek a munkaerő-piaci igényekhez való jobb igazítása, beleértve a
szakoktatás és -képzés színvonalának a javítását, a munkahelyi tanulási és a
tanulószerződéses gyakorlati képzési rendszerek, mint pl. a duális oktatási rendszerek
kialakítását és továbbfejlesztését.
A projektcsomag illeszkedése a Stratégiai Programhoz:
5.2.1. Oktatási, nevelési intézmények fejlesztése
A projektcsomag tervezett kedvezményezetti köre:
 helyi önkormányzatok
 intézményfenntartó
A projektcsomag tervezett ütemezése: 2014-2020
A projektcsomag előkészítettsége: változó, a projektötlettől az engedélyes tervekkel rendelkezőig
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Projektcsomag megnevezése:

10. Iskolafejlesztési Program: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola fejlesztése
(Szolnok MJV)
A projektcsomag rövid tartalma:
- Tornaterem építése kiszolgáló létesítményekkel az udvari sportpálya helyén

Becsült költségigény: 500,0 millió Ft
Érintett települések:
Szolnok
Projektcsomag kapcsolódása a releváns Európai Uniós tematikus célkitűzéshez és beruházási
prioritáshoz:
(9) a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem
9 (a) beruházás a nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és szociális
infrastruktúrába, az egészségügyi státuszbeli egyenlőtlenségek csökkentése, valamint átállás
az intézményi szolgáltatásokról a közösségi alapú szolgáltatásokra
(10) beruházás az oktatásba, készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba
10 (a) oktatási és képzési infrastruktúrák kifejlesztésével
10 (b) a korai iskolaelhagyás megelőzése és a korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a
minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés ösztönzése mind a koragyermekkori
nevelésben, mind az alap- és középfokú oktatásban
10 (d) az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való hozzáférés ösztönzése, a
munkavállalók készségeinek és kompetenciáinak naprakésszé tétele, továbbá az oktatási és
képzési rendszereknek a munkaerő-piaci igényekhez való jobb igazítása, beleértve a
szakoktatás és -képzés színvonalának a javítását, a munkahelyi tanulási és a
tanulószerződéses gyakorlati képzési rendszerek, mint pl. a duális oktatási rendszerek
kialakítását és továbbfejlesztését.
A projektcsomag illeszkedése a Stratégiai Programhoz:
5.2.1. Oktatási, nevelési intézmények fejlesztése
A projektcsomag tervezett kedvezményezetti köre:
 helyi önkormányzatok
 intézményfenntartó
A projektcsomag tervezett ütemezése: 2014-2020
A projektcsomag előkészítettsége: változó, a projektötlettől az engedélyes tervekkel rendelkezőig
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Projektcsomag megnevezése:

11. Iskolafejlesztési Program: Varga Katalin Gimnázium tornatermének
felújítása és bővítése (Szolnok MJV)
A projektcsomag rövid tartalma:
- Varga Katalin Gimnázium tornatermének felújítása és bővítése
Becsült költségigény: 300,0 millió Ft
Érintett települések:
Szolnok
Projektcsomag kapcsolódása a releváns Európai Uniós tematikus célkitűzéshez és beruházási
prioritáshoz:
(9) a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem
9 (a) beruházás a nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és szociális
infrastruktúrába, az egészségügyi státuszbeli egyenlőtlenségek csökkentése, valamint átállás
az intézményi szolgáltatásokról a közösségi alapú szolgáltatásokra
(10) beruházás az oktatásba, készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba
10 (a) oktatási és képzési infrastruktúrák kifejlesztésével
10 (b) a korai iskolaelhagyás megelőzése és a korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a
minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés ösztönzése mind a koragyermekkori
nevelésben, mind az alap- és középfokú oktatásban
10 (d) az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való hozzáférés ösztönzése, a
munkavállalók készségeinek és kompetenciáinak naprakésszé tétele, továbbá az oktatási és
képzési rendszereknek a munkaerő-piaci igényekhez való jobb igazítása, beleértve a
szakoktatás és -képzés színvonalának a javítását, a munkahelyi tanulási és a
tanulószerződéses gyakorlati képzési rendszerek, mint pl. a duális oktatási rendszerek
kialakítását és továbbfejlesztését.
A projektcsomag illeszkedése a Stratégiai Programhoz:
5.2.1. Oktatási, nevelési intézmények fejlesztése
A projektcsomag tervezett kedvezményezetti köre:
 helyi önkormányzatok
 intézményfenntartó
A projektcsomag tervezett ütemezése: 2014-2020
A projektcsomag előkészítettsége: változó, a projektötlettől az engedélyes tervekkel rendelkezőig
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Projektcsomag megnevezése:

12. Iskolafejlesztési Program: Liget Úti Általános Iskola fejlesztése
(Szolnok MJV)
A projektcsomag rövid tartalma:
- homlokzati és lapos tető hőszigetelés,
- nyílászárók cseréje,
- elektromos elosztók, vezetékek cseréje,
- fűtéscsövek, radiátorok cseréje,
- vizesblokkok felújítása,
- víz és szennyvízvezetékek cseréje.
- a Liget útra néző 2 szintes épületrészen sátortető készítése, padlásszobás helységek
kialakításával

Becsült költségigény: 700,0 millió Ft
Érintett települések:
Szolnok
Projektcsomag kapcsolódása a releváns Európai Uniós tematikus célkitűzéshez és beruházási
prioritáshoz:
(9) a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem
9 (a) beruházás a nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és szociális
infrastruktúrába, az egészségügyi státuszbeli egyenlőtlenségek csökkentése, valamint átállás
az intézményi szolgáltatásokról a közösségi alapú szolgáltatásokra
(10) beruházás az oktatásba, készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba
10 (a) oktatási és képzési infrastruktúrák kifejlesztésével
10 (b) a korai iskolaelhagyás megelőzése és a korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a
minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés ösztönzése mind a koragyermekkori
nevelésben, mind az alap- és középfokú oktatásban
10 (d) az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való hozzáférés ösztönzése, a
munkavállalók készségeinek és kompetenciáinak naprakésszé tétele, továbbá az oktatási és
képzési rendszereknek a munkaerő-piaci igényekhez való jobb igazítása, beleértve a
szakoktatás és -képzés színvonalának a javítását, a munkahelyi tanulási és a
tanulószerződéses gyakorlati képzési rendszerek, mint pl. a duális oktatási rendszerek
kialakítását és továbbfejlesztését.
A projektcsomag illeszkedése a Stratégiai Programhoz:
5.2.1. Oktatási, nevelési intézmények fejlesztése
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A projektcsomag tervezett kedvezményezetti köre:
 helyi önkormányzatok
 intézményfenntartó
A projektcsomag tervezett ütemezése: 2014-2020
A projektcsomag előkészítettsége: változó, a projektötlettől az engedélyes tervekkel rendelkezőig
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II. 6.2.5. Vidékfejlesztési Program (VP) projektcsomagjai
Projektcsomag megnevezése:

1. Társadalmi befogadás elősegítése
Projektcsomag célja:
- Társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés
támogatása a vidéki térségekben területen jelentkező fejlesztési szükségletek; falusi, agrárturisztikai szolgáltatók turisztikai kínálatának fejlesztése.
A projekt csomag rövid tartalma:
- A diverzifikálás, a kisvállalkozások alapításának és fejlesztésének, valamint a
munkahelyteremtés megkönnyítése, új foglalkoztatási formák elterjesztése; a helyi fejlesztés
előmozdítása a vidéki térségekben; az információs és kommunikációs technológiák
hozzáférhetőbbé tétele, használatuk előmozdítása, és minőségük javítása a vidéki
térségekben; társadalmi-közösségi rendezvények, rendezvénysorozatok támogatása.
- A NATURA 2000 területek és egyéb, magas természeti értéket képviselő területek védelmére
és kezelésére vonatkozó tervek kidolgozása és aktualizálása; természeti örökség, vidéki tájak
és a nagy természeti értékű területek megőrzésével, helyreállításával és korszerűsítésével,
valamint a környezettudatosságot célzó intézkedések és beruházások; olyan beruházások,
amelyek a tevékenységek áthelyezésére és a vidéki településeken, illetve azokhoz közel
található épületek vagy más létesítmények átalakítására irányulnak az életminőség javítása,
vagy a település környezeti teljesítményének fokozása céljából.
Célok:
- klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak megelőzése és mérséklése, az alkalmazkodóképesség
javítása,
- a mezőgazdaság hatékonyságának fokozása,
- a hazai élelmiszeripar versenyképességének növelése,
- a mezőgazdaságban foglalkoztatottak létszámának bővítése,
- szennyezések és terhelések megelőzése és mérséklése,
- egészséges és fenntartható környezet biztosítása,
- derogációs vállalásoknak történő megfelelés.
Indikátorok:
-

-

A szerkezetátalakítási beruházáshoz kapott támogatásban részesült összes mezőgazdasági
üzem (db),
mezőgazdasági beruházási támogatásban részesült gazdaságok aránya az összes jogosult
vállalkozás arányában (%),
falu-, tanyabusz, illetve kapcsolódó eszközök beszerzése, falu-, illetve tanyagondnoki
szolgáltatást ellátó szervezetek számára a szolgáltatás ellátásához kapcsolódó jármű- és
eszközbeszerzésének támogatásának mennyisége (db),
egyéb kisléptékű települési infrastruktúrafejlesztés (világítás, csatorna stb.) nagysága (db),
a vidéki népesség részére biztosított helyi alapszolgáltatások (db),
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-

turisztikai és rekreáció infrastruktúra beruházások értéke (ezer Ft);
az életminőség javítása, vagy a környezetvédelemi célú tevékenységek áthelyezésére irányuló
támogatások nagysága (ezer Ft),
képzésben, tanácsadásban részt vettek száma (fő),
rendezvények száma, rendezvényeken részt vett személyek száma (fő).

Becsült költségigény: 4.035,0 millió Ft
Érintett települések:
Jászágó, Jászárokszállás, Kisújszállás, Cserkeszőlő, Kunszentmárton, Csataszög, Nagykörű,
Abádszalók, Tiszabura, Tiszaszőlős
Projektcsomag kapcsolódása a releváns Európai Uniós tematikus célkitűzéshez és beruházási
prioritáshoz:
(2) az IKT-khoz való hozzáférés elősegítése és e technológiák használatának és minőségének fokozása
2 (b)az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés elősegítése és e
technológiák használatának és minőségének fokozása a digitális jártasság és az e-tanulás
fejlesztése, valamint a digitális társadalmi befogadással, a digitális jártassággal és a megfelelő
vállalkozói készséggel kapcsolatos beruházások révén
(3) a kkv-k versenyképességének fokozása
3 (c) a termék- és szolgáltatásfejlesztésre irányuló fejlett kapacitás megteremtésének és
kiterjesztésének elősegítése
(6) környezetvédelem és az erőforrások hatékonyságának elősegítése
6 (c) a kulturális és természeti örökség védelme, elősegítése és fejlesztése
6 (d) a biológiai sokféleség védelme és helyreállítása, talajvédelem és -helyreállítás és az
ökoszisztéma-szolgáltatások elősegítése, ideértve a NATURA 2000-t és a zöld
infrastruktúrákat is
(9) a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem
(a) beruházás a nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és szociális
infrastruktúrába, az egészségügyi státuszbeli egyenlőtlenségek csökkentése, valamint átállás
az intézményi szolgáltatásokról a közösségi alapú szolgáltatásokra
(b) a városi és falusi területek és az ott élő rászoruló közösségek fizikai rehabilitációjának és
gazdasági és társadalmi fellendülésének támogatása
A projektcsomag illeszkedése a Stratégiai Programhoz:
3.1.6. Megyei agráriumra fókuszáló képzések, K+F programok, együttműködések
5.4.2. Esélyegyenlőség javító szolgáltatások, társadalmi érzékenységet növelő, önszerveződést segítő
programok
A projektcsomag tervezett kedvezményezetti köre:
Fő kedvezményezett:
 helyi önkormányzat
Lehetséges partnerek köre:
 civil szervezetek
 intézmények
 szociális szövetkezetek
 gazdasági társaságok
 non-profit szervezetek
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A projektcsomag tervezett ütemezése: 2014-2020
A projektcsomag előkészítettsége: változó, a projektötlettől az engedélyes tervekkel rendelkezőig

Projektcsomag megnevezése:

2. Mezőgazdasági területek megőrzése, fejlesztése
Projektcsomag célja:
- Mezőgazdasági- és erdőgazdasági rendszerek helyreállítása, megőrzése és javítása (agrárkörnyezetgazdálkodás) Jász-Nagykun-Szolnok megyében.
A projekt csomag rövid tartalma:
- Biodiverzitás helyreállítása és megőrzése, kiemelten Natura 2000 területeken;
talajgazdálkodás javítása; kistermelők jobb integrációja az élelmiszerláncba minőségi
rendszerek, helyi piacok segítése, rövid élelmiszerláncok, termelői csoportok révén; jelentős
problémákkal szembesülő üzemek szerkezetátalakításának elősegítése, nevezetesen
gazdaságok alacsony piaci részvétellel, piacorientált gazdaságok egyes ágazatokban és
mezőgazdasági diverzifikációra szoruló gazdaságok.
Célok:
- klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak megelőzése és mérséklése, az alkalmazkodóképesség
javítása,
- a mezőgazdaság hatékonyságának fokozása,
- a hazai élelmiszeripar versenyképességének növelése,
- a mezőgazdaságban foglalkoztatottak létszámának bővítése,
- szennyezések és terhelések megelőzése és mérséklése,
- egészséges és fenntartható környezet biztosítása,
- derogációs vállalásoknak történő megfelelés.
Indikátorok:
- A szerkezetátalakítási beruházáshoz kapott támogatásban részesült mezőgazdasági üzemek
aránya (%),
- az adott célt szolgáló gazdálkodási szerződéssel érintett területek aránya az összes
mezőgazdasági és erdő területből (ha),
- mezőgazdasági és élelmiszeripari üzemek energia, víz, alapanyag és egyéb input
hatékonyságának javítását célzó beruházások száma (db),
- erdősített vagy fásított területek növekedése (ha),
- agrár-erdészeti rendszerekkel hasznosított területek növekedése (ha),
- a vidéki népesség részére biztosított helyi alapszolgáltatások száma (db),
- turisztikai és rekreációs infrastruktúra beruházások nagysága (ezer Ft).
Becsült költségigény: 2.630,0 millió Ft
Érintett települések:
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Jászalsószentgyörgy, Karcag, Kisújszállás, Kétpó, Rákóczifalva, Tiszabura
Projektcsomag kapcsolódása a releváns Európai Uniós tematikus célkitűzéshez és beruházási
prioritáshoz:
(1) a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció megerősítése
1 (b) a vállalatok […] innovációs és kutatási beruházásának előmozdítása, a vállalkozások, a
K+F központok és a felsőoktatás közötti kapcsolatok és szinergiák létrehozása, különös
tekintettel a termék- és szolgáltatásfejlesztés elősegítése, technológiaátadás, szociális
innováció és közszolgálati alkalmazások, keresletélénkítés, hálózatépítés, klaszterekre és az
intelligens specializáció általi nyílt innovációra, […] továbbá a technológiai és alkalmazott
kutatás, kísérleti programok, korai termékhitelesítési intézkedések, az alaptechnológiák
fejlett gyártási kapacitásának és az első gyártás támogatása, az általános célú technológiák
terjesztése
(6) környezetvédelem és az erőforrások hatékonyságának elősegítése
6 (c) a kulturális és természeti örökség védelme, elősegítése és fejlesztése
6 (d) a biológiai sokféleség védelme és helyreállítása, talajvédelem és -helyreállítás és az
ökoszisztéma-szolgáltatások elősegítése, ideértve a NATURA 2000-t és a zöld
infrastruktúrákat is
A projektcsomag illeszkedése a Stratégiai Programhoz:
3.1.6. Megyei agráriumra fókuszáló képzések, K+F programok, együttműködések
3.1.8. Területhasználat optimalizálása, és a tanyás térségek revitalizációja
5.1.2. Integrált víz, ártéri-és tájgazdálkodási képzési és foglalkoztatási programok
A projektcsomag tervezett kedvezményezetti köre:
Fő kedvezményezett:
 helyi önkormányzat
Lehetséges partnerek köre:
 kis- és középvállalkozások
 nagyvállalatok
 helyi termelők
 önkormányzati tulajdon gazdasági társaságok
 civil szervezetek
A projektcsomag tervezett ütemezése: 2014-2020
A projektcsomag előkészítettsége: változó, a projektötlettől az engedélyes tervekkel rendelkezőig

Projektcsomag megnevezése:

3. Vidéki örökség és kegyeleti helyek fenntartása, megújítása
Projektcsomag célja:
- Vidéki örökség megőrzése Jász-Nagykun-Szolnok megyében.
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A projekt csomag rövid tartalma:
- A vidéki településeken, illetve azokhoz közel található épületek vagy más létesítmények
átalakítására irányulnak az életminőség javítása vagy a település környezeti teljesítményének
fokozása céljából, helyi és országos örökségvédelem megőrzése, kegyeleti helyek
infrastrukturális felújítása.
Célok:
- klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak megelőzése és mérséklése, az alkalmazkodóképesség
javítása,
- a mezőgazdaság hatékonyságának fokozása,
- a hazai élelmiszeripar versenyképességének növelése,
- a mezőgazdaságban foglalkoztatottak létszámának bővítése,
- szennyezések és terhelések megelőzése és mérséklése,
- egészséges és fenntartható környezet biztosítása,
- derogációs vállalásoknak történő megfelelés.
Indikátorok:
- A vidéki népesség részére biztosított helyi alapszolgáltatások száma (db),
- turisztikai és rekreációs infrastruktúra beruházások száma (db),
- az életminőség javítása vagy a környezetvédelemi célú tevékenységek áthelyezésére irányuló
támogatások nagysága (ezer Ft).
Becsült költségigény: 3.444,0 millió Ft
Érintett települések:
Jászalsószentgyörgy, Kisújszállás, Cibakháza, Szelevény, Tiszakürt, Tiszasas, Besenyszög,
Hunyadfalva, Nagykörű, Rákócziújfalu, Szászberek, Szolnok, Tószeg, Zagyvarékas, Nagyiván,
Tomajmonostora, Kengyel, Tiszatenyő, Törökszentmiklós
Projektcsomag kapcsolódása a releváns Európai Uniós tematikus célkitűzéshez és beruházási
prioritáshoz:
(6) környezetvédelem és az erőforrások hatékonyságának elősegítése
6 (c) a kulturális és természeti örökség védelme, elősegítése és fejlesztése
6 (d) a biológiai sokféleség védelme és helyreállítása, talajvédelem és -helyreállítás és az
ökoszisztéma-szolgáltatások elősegítése, ideértve a NATURA 2000-t és a zöld infrastruktúrákat is
6 (e) a városi környezetfejlesztést célzó intézkedések, ideértve a rozsdaövezetek helyreállítását
és a légszennyezettség csökkentését is (KA - + a szennyezett talajú területek helyreállítása)
A projektcsomag illeszkedése a Stratégiai Programhoz:
1.4.1. Helyi értékekre alapozott és foglalkoztatás bővítő turizmusfejlesztés
6.1.3. Kisléptékű településfejlesztések
A projektcsomag tervezett kedvezményezetti köre:
Fő kedvezményezett:
 helyi önkormányzat
Lehetséges partnerek köre:
 közintézmények
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egyházak
kulturális intézmények
civil szervezetek

A projektcsomag tervezett ütemezése: 2014-2020
A projektcsomag előkészítettsége: változó, a projektötlettől az engedélyes tervekkel rendelkezőig

Projektcsomag megnevezése:

4. Mezőgazdasági infrastruktúra fejlesztése
Projektcsomag célja:
- A gazdaságok életképességének és versenyképességének fokozása, a mezőgazdasági és
élelmiszeripari termelés hatékonyságának, infrastrukturális fejlesztése Jász-Nagykun-Szolnok
megyében.
A projekt csomag rövid tartalma:
- A vidéki lakosság életminőségét segítő, helyi gazdaságot ösztönző alapvető infrastruktúra
biztosítása beleértve a szociális alap és kiegészítő szolgáltatásokat; gazdasági diverzifikáció,
nem mezőgazdasági vállalkozások segítése, a háztáji integráció és kapacitások kihasználása;
helyi termék potenciál kihasználása közösségi helyi termék, megújuló energia kapacitások;
öntözésfejlesztés és vízvisszatartás megvalósítása.
Célok:
- klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak megelőzése és mérséklése, az alkalmazkodóképesség
javítása,
- a mezőgazdaság hatékonyságának fokozása,
- a hazai élelmiszeripar versenyképességének növelése,
- a mezőgazdaságban foglalkoztatottak létszámának bővítése,
- szennyezések és terhelések megelőzése és mérséklése,
- egészséges és fenntartható környezet biztosítása,
- derogációs vállalásoknak történő megfelelés.
Indikátorok:
- A szerkezetátalakítási beruházáshoz kapott támogatásban részesült mezőgazdasági üzemek
száma (db),
- mezőgazdasági beruházási támogatásban részesült gazdaságok aránya az összes jogosult
vállalkozás arányában (%),
- mezőgazdasági és élelmiszeripari üzemek energia, víz, alapanyag és egyéb input
hatékonyságának javítását célzó beruházások száma (db),
- közbiztonság javítását szolgáló fejlesztések, eszközbeszerzések mennyisége (db),
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-

a külterületi mezőgazdasági utak fenntartását szolgáló fejlesztések támogatásának nagysága
(ezer Ft),
útkarbantartáshoz beszerzett gépek, eszközök száma (db),
egyéb kisléptékű települési infrastruktúrafejlesztések (világítás, csatorna stb.) száma (db).

Becsült költségigény: 4.082,0 millió Ft
Érintett települések:
Jászalsószentgyörgy, Jászkisér, Kunszentmárton, Tiszakürt, Kétpó, Mezőhék, Mezőtúr, Szolnok,
Abádszalók, Tiszabura, Tiszaigar
Projektcsomag kapcsolódása a releváns Európai Uniós tematikus célkitűzéshez és beruházási
prioritáshoz:
(3) a kkv-k versenyképességének fokozása
3 (c) a termék- és szolgáltatásfejlesztésre irányuló fejlett kapacitás megteremtésének és
kiterjesztésének elősegítése
(4) az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása minden ágazatban
4 (b) a vállalkozásoknál az energiahatékonyság és a megújuló energia használatának
elősegítése
(5) az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a kockázatok megelőzésének és kezelésének
elősegítése
5 (a) az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra irányuló beruházás támogatása
(8) a foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése
8 (b) a foglalkoztatásbarát növekedés elősegítése a saját belső potenciál kifejlesztése révén,
az adott területeket érintő területi stratégia részeként, beleértve a hanyatló ipari régiók
átalakítását, valamint a konkrét természeti és kulturális erőforrások fejlesztését, illetve az
ezekhez való hozzáférhetőség javítását
A projektcsomag illeszkedése a Stratégiai Programhoz:
1.2.1. Vállalkozás- és befektetés ösztönzés
3.1.1. Agrár- és élelmiszer-feldolgozóipari vállalkozások fejlesztése
3.1.2. Állattenyésztés vertikumának fejlesztése
3.1.4. Szántóföldi növénytermesztés versenyképességének növelése
3.1.5. Kertészeti vertikum kialakítása
3.1.6. Megyei agráriumra fókuszáló képzések, K+F programok, együttműködések
3.1.7. Öntözésfejlesztés
3.1.8. Területhasználat optimalizálása, és a tanyás térségek revitalizációja
4.1.1. Megújuló-és alternatív energiatermelést szolgáló fejlesztések
4.2.5. Vízgazdálkodásra irányuló közép-és felsőfokú képzési struktúra megerősítése; kutatási,
együttműködési programok indítása a Szolnoki Főiskola bázisán
5.1.1. Hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiaci integrációját szolgáló programok
5.1.2. Integrált víz, ártéri-és tájgazdálkodási képzési és foglalkoztatási programok
A projektcsomag tervezett kedvezményezetti köre:
Fő kedvezményezett:
 helyi önkormányzatok
Lehetséges partnerek köre:
 kis- és középvállalkozások
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nagyvállalatok
helyi termelők

A projektcsomag tervezett ütemezése: 2014-2020
A projektcsomag előkészítettsége: változó, a projektötlettől az engedélyes tervekkel rendelkezőig
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II. 6.2.6. Magyar
projektcsomagjai

Halgazdálkodási

Operatív

Program

(MAHOP)

Projektcsomag megnevezése:

1. Aquaponia
Projektcsomag célja:
- Új üzemek kialakításával munkahelyek teremtése, ezáltal a foglalkoztatottság növelése,
- helyi termékek előállításának erősítése,
- adóbevétel növelése,
- új technológiák bevezetése.
A projektcsomag rövid tartalma:
- Kombinált akvapónia (akvakultúra-hidropónia) egység létrehozása,
- ’’Aquapónia’’ kombinált termelés elindítása és megvalósítása helyi termékek előállításával és
új technológiák bevezetésével.
Indikátorok:
- Létrehozott munkahelyek száma (db),
- helyi előállított termékek mennyisége (t),
- új technológiák száma (db),
- adóbevétel növekedése (ezer Ft).
Becsült költségigény: 900 millió Ft
Érintett települések:
Mezőtúr
Projektcsomag kapcsolódása a releváns Európai Uniós tematikus célkitűzéshez és beruházási
prioritáshoz:
(1.) A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció megerősítése
1 (b) a vállalatok […] innovációs és kutatási beruházásának előmozdítása, a vállalkozások, a
K+F központok és a felsőoktatás közötti kapcsolatok és szinergiák létrehozása, különös
tekintettel a termék- és szolgáltatásfejlesztés elősegítése, technológiaátadás, szociális
innováció és közszolgálati alkalmazások, keresletélénkítés, hálózatépítés, klaszterekre és az
intelligens specializáció általi nyílt innovációra, […] továbbá a technológiai és alkalmazott
kutatás, kísérleti programok, korai termékhitelesítési intézkedések, az alaptechnológiák
fejlett gyártási kapacitásának és az első gyártás támogatása, az általános célú technológiák
terjesztése
(3.) A kkv-k versenyképességének fokozása
3. (c) a termék- és szolgáltatásfejlesztésre irányuló fejlett kapacitás megteremtésének és
kiterjesztésének elősegítése
3. (d) a növekedési és innovációs folyamatokban való részvételt szolgáló kkv-kapacitás
támogatása
(8) A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése
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8.(c) helyi fejlesztési kezdeményezések és szomszédos szolgáltatásokat nyújtó struktúrák
támogatása új munkahelyek teremtése érdekében, amennyiben ezek a tevékenységek az
ESZA alkalmazási körén kívül esnek
A projektcsomag illeszkedése a Stratégiai Programhoz:
3.1.1. Agrár- és élelmiszer-feldolgozóipari vállalkozások fejlesztése
3.1.3. Halgazdálkodási vertikum fejlesztése
3.1.6. Megyei agráriumra fókuszáló képzések, K+F programok, együttműködések
4.2.6. Megyei holtág program
A projektcsomag tervezett kedvezményezetti köre:
Fő kedvezményezett:
 helyi önkormányzatok
Lehetséges partnerek köre:
 gazdasági társaságok
 felsőoktatási intézmények
A projektcsomag tervezett ütemezése: 2014-2020
A projektcsomag előkészítettsége: változó, a projektötlettől az engedélyes tervekkel rendelkezőig

Projektcsomag megnevezése:

2. Halastó, halfeldolgozó üzem létesítése, rekonstrukciója
Projektcsomag célja:
- Haltermelés támogatása,
- hazai halfogyasztás ösztönzése és népszerűsítése,
- halfeldolgozók létesítésével munkahelyteremtés, ezáltal foglalkoztatottság növelése,
- területhasznosítás,
- belvizesség felszámolása.
A projektcsomag rövid tartalma:
- Halastó létesítése és meglévő halastavak rekonstrukciója,
- belvíztározó-tó létesítése,
- halfeldolgozó üzemek létesítése és haltermelés.
Indikátorok:
- Létrehozott munkahelyek száma (db),
- feldolgozott halmennyiség (t),
- rekonstrukció során érintett halastavak száma (db).
Becsült költségigény: 1.443 millió Ft
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Érintett települések:
Kisújszállás, Kunszentmárton, Rákócziújfalu, Tiszafüred
Projektcsomag kapcsolódása a releváns Európai Uniós tematikus célkitűzéshez és beruházási
prioritáshoz:
(3.) A kkv-k versenyképességének fokozása
3. (c) a termék- és szolgáltatásfejlesztésre irányuló fejlett kapacitás megteremtésének és
kiterjesztésének elősegítése
3. (d) a növekedési és innovációs folyamatokban való részvételt szolgáló kkv-kapacitás
támogatása
(5.) az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a kockázatok megelőzésének és kezelésének
elősegítése
5.(a) az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra irányuló beruházás támogatása
(8) A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése
8.(c) helyi fejlesztési kezdeményezések és szomszédos szolgáltatásokat nyújtó struktúrák
támogatása új munkahelyek teremtése érdekében, amennyiben ezek a tevékenységek az
ESZA alkalmazási körén kívül esnek
A projektcsomag illeszkedése a Stratégiai Programhoz:
3.1.1. Agrár- és élelmiszer-feldolgozóipari vállalkozások fejlesztése
3.1.3. Halgazdálkodási vertikum fejlesztése
3.1.6. Megyei agráriumra fókuszáló képzések, K+F programok, együttműködések
4.2.6. Megyei holtág program
A projektcsomag tervezett kedvezményezetti köre:
Fő kedvezményezett:
 helyi önkormányzat
Lehetséges partnerek köre:
 szociális szövetkezetek
 gazdasági társaságok
 non-profit szervezetek
A projektcsomag tervezett ütemezése: 2014-2020
A projektcsomag előkészítettsége: változó, a projektötlettől az engedélyes tervekkel rendelkezőig

Projektcsomag megnevezése:

3. Sporthorgászat
Projektcsomag célja:
- Horgásztó kialakítással és fejlesztéssel munkahelyteremtés,
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-

-

vizes élőhelyek bemutatásával, média megjelenések növelésével és horgász tanulmányutak
szervezésével turisztikai attrakció és vonzerő növelés az idelátogatók számának növelése
érdekében,
a horgász turizmus feltételeinek javítása horgásztavak fejlesztésével és eszközbeszerzésekkel.

A projektcsomag rövid tartalma:
- Horgásztó létesítése és fejlesztése; úszó halkeltető állomás kialakítása,
- iszapkotró berendezés beszerzése,
- vizes élőhelyek bemutatásával a természet közeli turizmus népszerűsítése a diákok körében,
- a horgászat marketingjének erősítésével a horgász turizmus támogatása, a turista létszám
növelése és ezzel az adott települések vendéglátással és kereskedelemmel foglalkozó
vállalkozásainak segítése,
- a Tisza-tó rekreációs és horgászati lehetőségeinek erősítése.
Indikátorok:
- Létrehozott munkahelyek száma (db),
- megnövekedett látogató létszám (fő),
- média megjelenések száma (db).
Becsült költségigény: 395 millió Ft
Érintett települések:
Abádszalók, Jászkisér, Kőtelek, Tiszakürt, Tiszafüred
Projektcsomag kapcsolódása a releváns Európai Uniós tematikus célkitűzéshez és beruházási
prioritáshoz:
(3.) A kkv-k versenyképességének fokozása
3. (c) a termék- és szolgáltatásfejlesztésre irányuló fejlett kapacitás megteremtésének és
kiterjesztésének elősegítése
3. (d) a növekedési és innovációs folyamatokban való részvételt szolgáló kkv-kapacitás
támogatása
(5.) az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a kockázatok megelőzésének és kezelésének
elősegítése
5.(a) az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra irányuló beruházás támogatása
(6.) környezetvédelem és az erőforrások hatékonyságának elősegítése
6.(c) a kulturális és természeti örökség védelme, elősegítése és fejlesztése
(8) A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése
8.(c) helyi fejlesztési kezdeményezések és szomszédos szolgáltatásokat nyújtó struktúrák
támogatása új munkahelyek teremtése érdekében, amennyiben ezek a tevékenységek az
ESZA alkalmazási körén kívül esnek
A projektcsomag illeszkedése a Stratégiai Programhoz:
1.4.1. Helyi értékekre alapozott és foglalkoztatás bővítő turizmusfejlesztés
1.4.3. Környezeti értékekre alapozott aktív turizmus fejlesztése (horgász-és vadászturizmus, vizes
élőhelyek természet közeli turizmusa feltételeinek megteremtése: Tisza, Tisza-tó, Körös- menteTiszazug)
4.2.6. Megyei holtág program
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A projektcsomag tervezett kedvezményezetti köre:
Fő kedvezményezett:
 helyi önkormányzat
Lehetséges partnerek köre:
 szociális szövetkezetek
 gazdasági társaságok
 non-profit szervezetek
A projektcsomag tervezett ütemezése: 2014-2020
A projektcsomag előkészítettsége: változó, a projektötlettől az engedélyes tervekkel rendelkezőig
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