HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
Megyei Jogú Város

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI
STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK
FELÜLVIZSGÁLATA

2011. február 1.

1

TARTALOMJEGYZÉK

Bevezetés

3.

Hódmezővásárhely gazdaságfejlesztési kitörési pontjai – 2005 – 2013
között

7.

Gazdaságfejlesztési program, stratégiai kutatás, és a kitörési pontok
meghatározása (2005 – 2013)

10.

Hódmezővásárhely gazdaságfejlesztési prioritásai

12.

Hódmezővásárhely Gazdaságfejlesztési Programjának
felülvizsgálatának szempontjai:
Kapcsolódása a hazai és uniós fejlesztési programokhoz

14.

Hódmezővásárhely Gazdaságfejlesztési Programjának kiegészítési,
módosítási javaslatai 2011‐2020 évekre

33.

Melléklet

40.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város koncepciói, stratégiai
programjai (2006‐2010 között)
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város elnyert uniós fejlesztési
forrásai (2006 – 2010 között)

2

Hódmezővásárhely Gazdaságfejlesztési
Stratégiai Programjának felülvizsgálata

Hódmezővásárhely hosszú távú gazdaságfejlesztési lehetőségeit és törekvéseit az
564/2005.(09.15.) Kgy.h. sz. alatt elfogadott „Gazdaságfejlesztési Stratégiai
Program” tartalmazza.
Az önkormányzati törvény 91.§ (7) bekezdése rendelkezik arról, hogy „a gazdasági
programot a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el,
ha az egy választási ciklus idejére szól. Ha a meglévő gazdasági program az előző
ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló
ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig
kiegészíteni vagy módosítani. Az elkészített stratégiai program 2005-2013. évek
közötti időtávra határoz meg feladatokat, ezért a törvény értelmében szükséges lesz
annak legalább a ciklusidő végéig történő kiegészítése, módosítása.
A

törvény

értelmében

tehát

Hódmezővásárhely

Megyei

Jogú

Város

Gazdaságfejlesztési Stratégiai Programját felül kell vizsgálni, és a megváltozott
feltételek szerint kiegészíteni vagy módosítani. A törvény előírásától függetlenül is az
elmúlt időszak világgazdasági változásai illetve a hazai társadalmi-gazdasági
változások mindenképpen szükségessé teszik a Gazdaságfejlesztési program
áttekintését, és az ennek alapján meghatározott aktualizálását.
A stratégiai program készítésével párhuzamosan folyt 2005-ben a Gazdasági
Konzultáció,

amelyen

a

hazai

vállalkozások

és

vállalkozók

mondták

el

véleményüket. Az időzítés azért is fontos volt, ugyanis a város gazdasági programja
a vállalkozásokat helyezte a középpontba, és a munka- és érték alapú,
növekedésorientált helyi gazdasági növekedést helyezte központba. Ezt a típusú
gazdaságpolitikai gondolkodásmód, öt évvel később az Új Széchenyi Terv
vitairatában töltött testet, amely Magyarország számára hosszú távra meghatározza
a kitörési pontokat és a lehetőségeket.
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A gazdasági program 2005. szeptemberi elfogadást követően számos – elsősorban
külső hatásként érvényesülő – gazdaságpolitikai változás következett be, azonban a
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Városa által elfogadott „Gazdaságfejlesztési
stratégiai Program” célkitűzései és prioritásai ugyanúgy ma is időtállóak, és az
elmúlt évek városfejlesztési intézkedései, a megvalósuló beruházások is ezen út
mentén indultak el és valósultak meg - nemcsak helyi, de hazai és nemzetközi
jelentőségű fejlesztési lépésekként és kezdeményezésekként.

Hódmezővásárhely Gazdasági Programjának elfogadása után számos változás
történt, amelyek hatással vannak a gazdasági program felülvizsgálatát érintve:
• Meghirdetésre került 2007-2013 közötti Nemzeti Fejlesztési Terv, (Új
Magyarország Fejlesztési Terv), valamint az Operatív Programok akciótervei
meghatározták a legfontosabb támogatási területeket. Ennek keretében
elkészült a Dél-alföldi régió Operatív programja is.
• Elfogadásra került az Országos Területfejlesztési Koncepció, valamint az
Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció.
• 2008. bekövetkezett világgazdasági válság nemcsak Magyarországon de a
tágabb környezetben is átrendezte a prioritásokat.
• 2006-2010 között elmaradt a gazdaságpolitikai fordulat, az állam nem
biztosította a vállalkozók számára a kedvező gazdasági és üzleti környezet
megteremtését, ezáltal nem járult hozzá a versenyképesség fokozásához.
A növekedéspárti gazdaságpolitika helyett továbbra is az újraelosztó
gazdaságpolitika érvényesült.
• 2010. júniusában a nemzeti ügyek kormányának megalakulásával azonban a
növekedés, egyensúly és foglalkoztatás kerül a gazdaságpolitika előterébe –
melynek középpontjába ismét a vállalkozások kerültek.
• 2010. júliusában társadalmi vitára bocsájtotta a kormány az Új Széchenyi
Tervet, mely 2011. január 14-én indult el.
• AZ Új Széchenyi Terv meghatározza azokat a fő kitörési pontokat és
programokat, melynek segítségével a vállalkozások üzleti környezetének
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javításával forrásokat biztosít a magyar gazdaság talpra állításához,
megújulásához és felemelkedéséhez.
• Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város gazdaságfejlesztési prioritásai erős
szinergiát mutatnak az Új Széchenyi Terv kitörési pontjaival, valamint
prioritásaival.
• 2005-2010.

között

számos

beruházás

indult

el

és

valósult

meg

Hódmezővásárhelyen
• 2005 – 2010 között számos stratégiai dokumentum készült el, melyek
nemcsak rövid távra, de közép és hosszú távra is meghatározzák a
legfontosabb fejlesztési irányokat. A legfontosabb – és a gazdasági stratégiai
programhoz is kapcsolódó programok az alábbiak:
o Településrendezési terv
o Szakképzési fejlesztési terv
o Közoktatási szakmai koncepció
o Kórház szakmai koncepció
o Energetikai stratégia 2007-2020
o Bio- és megújuló energia előállítás és hasznosítás összefüggései
Hódmezővásárhely térségében
o Esélyegyenlőségi terv
o Sportkoncepció
o Városfejlesztési terv
o Műemlékvédelmi koncepció
o Hulladékgazdálkodási terv
o Informatikai koncepció
o Integrált városfejlesztési stratégia
• A stratégiák szinergiában állnak a Gazdaságfejlesztési Stratégiai program
prioritásaival és célkitűzéseivel, mind a városfejlesztési, mind pedig a
kistérségi fejlesztési programokkal.
• Hódmezővásárhely szempontjából legfontosabb beruházások és fejlesztések
az alábbiak:
o Északi elkerülő út
o „Tram Train” projekt
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o Tornyai János Kulturális Város rehabilitációs Program
 Minden nap Kultúra program
 Tornyai János Múzeum felújítása, bővítése
 Alföldi Galéria látogatóbarát és interaktív kialakítása
 Görögkeleti templom kialakítása
 Dr Rapcsák András utca közterületeinek rendezése
 Hódudvarház építése
 AGÓRA program
o Hód-SPA élményfürdő komplex fejlesztése Hódmezővásárhelyen
o Best

Western

Ginkgo

SAS

szálló

beruházás

(4

csillagos

szállodaépítés) 90 szobás szálloda
o Emlékpont látogatóbarát fejlesztése
• A városfejlesztés tekintetében (elsősorban a Lipcsei Charta) kiemelt szerepet
kap a kulturális gazdaságfejlesztés, valamint a városok fenntarthatóságának
kérdésköre. Olaszországból elindult „Slow Citta” – slow city - mozgalom
keretében Magyarországon először Hódmezővásárhely csatlakozott, ahol
mind a helyi kultúra, mind a helyi egészségtudatosság, a helyi gazdaság és a
helyi társadalmi értékek kerülnek középpontba. Ez nemzetközi szinten is
példaértékű és előremutató kezdeményezés.
• A megújuló energiaforrások szerepe megnövekszik és egyre jelentősebbé
válik a zöldgazdaság fejlesztésének igénye.
• Felerősödött a helyi gazdaság szerepe – különösen az élelmiszeripar
területén, és egyre jelentősebb szerepet kapnak a helyi és térségi
gazdaságfejlesztési

törekvések,

kezdeményezések,

valamint

az

egészségipar fejlesztése – ahol Hódmezővásárhely tradíciókkal rendelkezik,
valamint a tudás-iparágak, az innováció és a kreatív iparágak előretörése. A
város a kreatív és kulturális iparágakra épített kreatív városfejlesztési modell
megvalósításába kezdett az elmúlt év második felében, amely választ adhat
az új kihívásokra.
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• Egyre fontosabb szerepet kapnak a hosszú távú (2020-ig szóló) ágazati
fejlesztési programok és stratégiák – amelyek kapcsolódásait meg kell
teremteni a város hosszú távú fejlesztési programjának elemeivel. Ilyen
stratégiai programok EU2020 program, Nemzeti Cselekvési Terv, Megújuló
Cselekvési Terv, Új Széchenyi Terv, Versenyképességi Program, Növekedés
és

Stabilitás

program,

Innovációs

stratégia,

Beruházási

stratégia,

Egészségipari és Turizmusfejlesztési program.
• Szükséges a Gazdaságfejlesztési Stratégiai Program felülvizsgálatánál,
hogy a prioritások és a célkitűzések 2020-ig szóljanak, illeszkedve ezzel
egyrészt a térség és a régió 2014-2020 közötti uniós fejlesztési
prioritásaihoz, valamint az országos, hosszú távú (2020-ig tartó)
fejlesztési stratégiákhoz.
Így a város gazdasági fejlesztési elképzelése egyaránt kapcsolódik, a gazdasági
prioritásokhoz, gazdaságstratégiához, valamint a fejlesztéspolitikához.

Hódmezővásárhely gazdaságfejlesztési kitörési pontjai
2005 – 2013 között
Alap

kiindulópontként

meg

kellett

vizsgálni

az

új

trendeket

a

globális

gazdaságfejlődésben, illetve a területfejlesztés új kihívásait ezek alapján az alábbi
tématerületekre fókuszáltunk:
⇒ Új hajtóerők és kihívások az európai városfejlődésben:
⇒ Az európai városhálózatba kapcsolódás lehetőségei
⇒ Közép Európai régióban megszerezhető versenypozíciók
⇒ Városok versenyképessége
Egy város és a térség komplex fejlesztésébe természetesen hozzátartozik az
infrastruktúra fejlesztése, környezetvédelem, szociális feladatok ellátása, a humán
erőforrás fejlesztése, egészségügyi ellátás javítása is. A kitörési pontok pontos és
világos meghatározása hosszú távon biztosítja a munkahely-ellátottság növelését, az
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életszínvonal javítását, a lakható város kialakítását, a vállalkozások megerősödését,
és a térség gazdasági karakterének meghatározását.
Hódmezővásárhely jövőképének fontosabb jellemzői:
⇒ „egészséges, lakható, értékes, értékekre építő..”,


megfelelő ellátást kínáló, jó társadalmi közérzetet, és igényes települési
környezetet nyújtó város, amellyel lakói azonosulhatnak, a befektetők és a
turisták számára pedig vonzerőt jelent.



Nagyságát, lélekszámát és kiterjedését tekintve közepes méretű, mely őrzi
ápolja történelmi légkörét, szellemiségét, kialakult építészeti stílusát és
tradícióit.



Szellemi-kulturális-történelmi értékei, sajátos stílusa által válik vonzóvá



Gazdasága diverzifikált



Regionális alcentrum és térségi centrum:
o Szolgáltató város (IT fejlesztések – e-város)
o Szellemi centrum
o Egészségipari központ
o Technológiai (K+F) al-központ
o Turisztikai célpont
o Nemzetközi kapcsolatok színtere
o Kézművesipar fejlesztése

⇒ Tradicionális mezőváros országos és nemzetközi értékekkel.
⇒ Vállalkozások aktivitása és hálózati gazdaság elemeinek megteremtése
⇒ Kihasználatlan lehetőségek feltérképezése (turizmus, kézműipar,
klaszterek…)
Fő szempontok:
o Érték és emberközpontúság, városfelújítás, kulturális értékekre és
tradicionális kézművesiparra épülő gazdasági versenyképesség,
hálózati gazdaság – „network economy” – társadalmi partnerség,
innovatív gazdaságfejlesztés , magas specifikumú hazai hozzáadott
termékek
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HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
stratégiai kutatás

Feladat meghatározása
illeszkedés
(időtáv 2005 - 2007-2013)

JÖVŐKÉP - PRIORITÁSOK
A jövőkép fontosabb jellemzői:

TradícióKreativitás
Innováció

"egészséges, lakható, értékekre építő város..",
megfelelő ellátást kínáló, jó társadalmi közérzetet, és igényes települési
környezetet nyújtó város, a befektetők és a turisták számára vonzerőt jelent.
Pozitív tlephelyi politika megvalósítása, vállalkozások fejlesztése
Nagyságát, lélekszámát és kiterjedését tekintve európai léptékkel kis-közepes
méretű, mely őrzi ápolja értékeit, szellemiségét, kialakult építészeti stílusát és
tradícióit.

Tradíciókra épülő
innovatív
gazdaságfejlesztés

Szellemi-kulturális-történelmi értékei, sajátos stílusa által válik vonzóvá
Sokoldalú gazdaság, kézműipara fejlett
Regionális alcentrum és térségi centrum:
Szolgáltató város (IT fejlesztések - e-város)
Felsőoktatási al-központ
Technológiai (K+F) al-központ
Idegenforgalmi célpont (művészet, Piroska, gyógyvíz, természet)
Nemzetközi kapcsolatok színtere
Kézművesipar fejlesztése

PRIORITÁSOK

Tradícióra építő
gazdaságfejlesztés

1. Kézműipar fejlesztése - kerámia-ipar
2 Ipari park - vállalkozói park
beszállítói hálózatok
vállakozások támogatása
inkubátorház
vállalkozói központ
3. Hódmezőklaszterhely - KKV hálózatok, klaszterek
(textilipar, kerámia ipar...)

KUTATÁS FELÉPÍTÉSE
1. Bevezetés:

Innovatív
gazdaságfejlesztés

Uj kihivások a városok és térégek fejlesztésére
A gazdasági versenyképesség 12 kíhivása
A hazai települések versenyképessége
Hódmezővásárhely szerepe és helye a települések
versenyképességében

1. Technológiai transzferek,
2. Vállalkozások innovációja,
3. Egészségipar
4. Dizájnipar
5. Biotechnoógia

Turizmus
fejlesztés és
Kultúra

1. Tematikus művészeti utak kialakítása
Művésztelepek - Mártély, galériák, festők útja
2. Kis magyar provance - "paraszti párizs"
3. PPP (Piroska - puszta - paprika) - kultúra,
gasztronómia, természet (+piroska gyógyfüvei)
4. Aktív turizmus - és egészségturizmus
5. Térségi turizmusfejl. intézményi megteremtése

Fenntartható Agrár
és
Vidékfejlesztés

1. Versenyképes agrárgazdaság (mezg. e- broker
klaszter, marketing, információs hálózat)
2. Mezg. technológiai feltételeinek javítása
3. Biofarm és gyógyfüvek
4. Agrárium fenntartásának elősegítése (bemutató
mintagazdaságok)

2. Stratégiai kutatás felépítése, célkitűzése
feladatai
3. Hipotézis a fejlesztendő prioritásokról
4. Korábban meglévő fejlesztési programok
elemzése és összegzése
5. Prioritások meghatározása, cselekvési
program, részterületek kidolgozása
6. A térség nyertes pályázatainak elemzése
helyi vállalkozások és az önkormányzat
7. Lehetésges projektek megfogalmazása

Komplex
térségfejlesztés

1. Városfelújítás
2. Térségmarketing- nemzetközi kapcsolatok
3. Digitális város program
(információs közösség és gazdaságfejlesztés)
4. Infrastruktúra
5. Szakképzés és humán erőforrás fejlesztés
6. Egészésgügy

Illeszkedés más programokhoz : (Gazdaságfejlesztési program, Országos Fejlesztéspolitikai
koncepció, OTK, Regionális NFT II....)

Hódmezővásárhely
fejlesztési programja
az NFT II-höz
2005-2013
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Gazdaságfejlesztési program, és a kitörési pontok
meghatározása
Olyan valós alapokra épülő, kistérségi érdekeket tükröző cselekvési forgatókönyv
közös megfogalmazására van szükség, amely jelentősen hozzájárul a kistérség
rendelkezésére álló erőforrásoknak, a kistérség fejlődése érdekében történő
legcélszerűbb felhasználásához.
Elsődleges célja a megvalósult eredmények, adottságok figyelembevételével a jövő
Hódmezővásárhelyének

kitörési

pontjainak

megfogalmazása,

életképes

projektötletek felsorolása és megvalósításának feltételeinek megvizsgálása.
A város hosszú távon akkor lesz sikeres, ha:
⇒ Kiépíti üzleti környezetét
⇒ A pozitív telephelyi politika kialakítására törekszik
⇒ Együttműködik a térségi vállalkozásokkal
⇒ Kitörési pontjait együttesen valósítja meg (pályázatok, támogatásaok,
beruházások formájában)
A megfogalmazott programok és alprogramok eredményessége nagyrészt azon is
múlik, hogy a kistérségen belül milyen szintű lesz a - különböző közösségi és egyéni
érdekek összehangolását és megvalósítását szolgáló – együttműködés, a kistérség
mennyi saját forrást lesz képes előteremteni és mennyi külső fejlesztési forrást
sikerül a kistérségbe hozni. Eredményessége hosszú távon döntően attól is függ,
hogy a szubszidiaritás elve mennyire érvényesül, mennyivel növekszik a kistérség –
feladat- és hatásköre és a fejlesztésre fordítható (saját) forrása, valamint mennyire
érvényesülnek

a

jövőben

a

pályázati

források

odaítélésénél,

a

közösen

megfogalmazott programpontok. Ezek függvényében mozgósíthatók a belső
erőforrások, és ezzel együtt növekedhet a belső kohézió is.
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Hódmezővásárhely – a jövő kihívásai
Tradíciókra épített innovatív gazdaságfejlesztés
A gazdaságfejlesztési program több pilléren nyugszik. A Prioritások célkitűzései
(mozaikként) összekapcsolódnak egymással, ezáltal nemcsak egy sikeresebb
gazdaságfejlesztés valósul meg, hanem egy komplex térségfejlesztés is.
A prioritások megfogalmazásánál az alábbi célok megvalósítását vettük figyelembe:
Azaz, ahhoz, hogy a város sikeres fejlődési pályára álljon, az alábbi tényezőket nem
szabad figyelmen kívül hagynia.
E feladatok a legfontosabb gazdaságfejlesztési célkitűzések mind makro- mind pedig
mikro szinten:
⇒ „A kis- és középvállalkozások hitellel, tőkével és technológiával való segítése,
és különösen a betelepült transznacionális vállalatokkal való termelési
kapcsolatainak közvetlen támogatása, valamint a vállalkozások (adó)terheik
csökkentése.
⇒ A munkalehetőségek bővítésének támogatása.
⇒ A vállalkozói szektor és a kutatás-fejlesztés összekapcsolása.
⇒ A hazai magas hozzáadott értéket teremtő munkakultúrák – például a
kézműves-manufaktúrák megőrzése és védelme.
⇒ A magas hozzáadott értékű és sajátos hazai erőforrásokat kihasználó ágazatok
– turizmus, informatika vagy biotechnológia fejlesztése.
⇒ A közlekedési infrastruktúra fejlesztése, európai szintű logisztikai bázisokhoz
való kapcsolódás.
⇒ Az európai uniós források minél jobb kihasználása, és minél több ilyen forrásnak
a termelő beruházásokba és infrastruktúrába való terelése. „
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Hódmezővásárhely gazdaságfejlesztési prioritásai
1. Tradícióra épített gazdaságfejlesztés
o (kerámiaipar, textilipar, klaszterek, beszállítói hálózatok, kezdő
vállalkozások támogatása, inkubátorházak és vállalkozói központ)


az alföldi kerámiaipar fővárosa



Hódmezőklaszterhely

2. „Dél-alföldi Sophia Antipolis” - innovatív gazdaságfejlesztés
o klaszterek, technológiai transzferek, biotechnológia, egészségipar,
dizájnipar)
3. Turizmus - „Az alföldi művészváros” - komplex turizmusfejlesztés
o Művészet és kultúra, festőiskolák és művészeti utak,
o sport és egészségturizmus,
o „Piroska gyógyító füvei” (gyógynövénytermesztés, Piroska legenda,
falusi tradíciók )
4. Versenyképes mezőgazdaság
o Biotermékek, gyógynövény-feldolgozás, modern farmgazdálkodás,
agrárlogisztika…
5. A gazdaságfejlesztési programhoz komplexen kapcsolódó térségi
programok (aktív telephelyi politika megvalósítása)
o Városfelújítás,

térségmarketing,

gazdaságfejlesztés),

szakképzés,

digitális

város,

egészségügy,

(információs
infrastruktúra

fejlesztés – elérhetőség javítása, vonzó üzleti környezet megvalósítása,
telephelyi politika megvalósítása, nemzetközi kapcsolatok gazdasági és
kulturális kiaknázása, civil szervezetek támogatása, helyi vállalkozói
körök motiválása, vásárhelyi iskola (szellemi és kulturális központ)
fellendítése
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HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
stratégiai kutatás - gazdaságfejlesztési program
Stratégiai célok
meghatározása

Komplex
térségfejlesztési
programok

Prioritások,
kitörési pontok
meghatározása

1. Városfelújítás

Tradícióra építő
gazdaságfejlesztés

Innovatív
gazdságfejlesztés

Turizmusfejlesztés és
Kultúra

Fenntartható Agrár és
Vidékfejlesztés

Hódmezőklaszterhely

Dél-alföldi Sophia Antipolis

az alföldi művészváros

a polágri mezőváros

2. Térségmarketing
nemzetközi
kapcsolatok
civil szervezetek
3. Digitális város
program
(információs közösség
és gazdaságfejlesztés)
4. Infrastruktúra

1. Kézműipar fejlesztése
kerámia-ipar

1. Technológiai transzferek,

2 Ipari park - vállalkozói park
beszállítói hálózatok
vállakozások támogatása
inkubátorház
vállalkozói központ

2. Vállalkozások innovációja,

3. Hódmezőklaszterhely
KKV hálózatok
klaszterek (textilipar,
kerámia ipar...)

5. Biotechnoógia

3. Egészségipar
4. Dizájnipar

1. Művészet és kultúra festőiskolás (paraszti
párizs program)
2. Sport és
egészségturizmus
3. Piroska gyógyító füvei
(Hugo Hartung - Piroska
legendája és hozzá
kapcsolódó természeti +
kulturális értékek
bemutatása
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1. Versenyképes
agrárgazdaság (mezg. ebroker klaszter, marketing,
információs hálózat)
2. Mezg. technológiai
feltételeinek javítása
3. Biofarm és gyógyfüvek
4. Agrárium fenntartásának
elősegítése (bemutató
mintagazdaságok)

5. Szakképzés és
humán erőforrás
fejlesztés
6. Egészésgügy
Cél:
elérhetőség javítása
vonzó telephelyi
poliltika kialakítása
élhető és lakható
város
szellemi - gazdasági
és kulturális központ

Hódmezővásárhely Gazdaságfejlesztési Programjának
felülvizsgálatának szempontjai
Kapcsolódása a hazai és uniós fejlesztési programokhoz
2005.

évben

Hódmezővásárhely

64/2005.(09.15.)

Kgy.h.

sz.

megyei

elfogadta

a

jogú

város

2005-2013.

elkészítette
évi

időtávra

és

a

szóló

Gazdaságfejlesztési Programját.
A Gazdaságfejlesztési Stratégiai Program figyelembe vette, hogy a megvalósítás
csak széleskörű társadalmi partnerségre épülve lehet sikeres. Deklarálta, hogy az
önkormányzat partnerként kezeli a vállalkozói szférát, a civil szervezetekkel, a
legjelentősebb gazdasági képviseletekkel, vállalkozásfejlesztési intézményekkel,
egyetemekkel, pénzügyi intézményekkel, alapítványokkal közösen dolgoznak a
Program célkitűzéseinek a realizálásán.
A megbízható kutatási eredményekre és a racionális együttműködésre alapozott
Program számos eleme jelenleg is konstans gazdasági értéket képvisel. Fejlesztési
irányai továbbra is időszerűek, a prioritásként megjelölt feladatok szignifikáns
részének a végrehajtását a város és kistérsége érdekében folytatni kell.

A

stratégiai

célként

meghatározott

komplex

térségfejlesztési

programok

(városfelújítás, térségmarketing; nemzetközi kapcsolatok; civil szervezetek szerepe,
digitális város program, infrastruktúra, szakképzés és humánerőforrás fejlesztés,
egészségügy), valamint a Gazdaságfejlesztési Program kitörési pontjai és prioritásai
(tradícióra építő gazdaságfejlesztés, innovatív gazdaságfejlesztés, turizmusfejlesztés
és kultúra, fenntartható agrár és vidékfejlesztés) továbbra is érvényes tervezési
alapelvek.
Az alapelvek érvényességének fenntartása mellett viszont, szükségszerűen el kell
végezni

az

egyes

részleteknek,

alkotóelemeknek,

megváltozott kondíciókhoz való igazítását.
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időbeli

ütemezésnek

a

A gazdasági fejlesztéseket az elkövetkező években megalapozó Új Széchenyi Terv
elveinek és végrehatási metodikájának megfelelően – ismételten át kell tekinteni a
Programot, és a Gazdaságfejlesztési Programot hozzá kell illeszteni az Új Széchenyi
Terv prioritásaihoz.
A Program céljának - elérhetőség javítása, vonzó telephelyi politika kialakítása,
élhető és lakható város, szellemi- gazdasági és kulturális központ - megvalósítása
érdekében az elmúlt hat évben tett helyi erőfeszítések eredményeit meg kell őrizni,
és szinergiáit át kell vinni a következő középtávú tervezési időszakra is.

A 2005-2013. (-2020.) közötti időszakra vonatkozó tervezési
dokumentumok
Hosszú távon meg kell vizsgálni, hogy a program és azok a jelenleg is hatályban lévő
tervezési dokumentumok, amelyekhez a program kapcsolódott és kapcsolódik,
milyen kölcsönhatásban vannak egymással, illetve ezek alapján milyen kiegészítési,
módosítási igény merül fel a programnál. A vizsgálandó dokumentumok hazai
rendelkezések illetve az Unió előírásai értelmében készített tervek.
Természetesen a két tervezési terület sok tekintettben átfedi egymást, pl.: az Unió - a
támogatások feltételeként - kötelezően előírta a tagállamok részére a 2007-2013-as
időszakra operatív programok készítését. Ezt a magyar állam tudomásul vette, és
ennek megfelelően elkészült a Hódmezővásárhelyre is vonatkozó, Dél-Alföldi
Operatív Program (CCI szám: 2007HU161PO004), amelyet a Bizottság jóváhagyott.
A 2005-2013. közötti időszak magyar fejlesztési tervei (koncepciók, stratégiák,
programok), amelyek a Program illeszkedését igényelik
•

96/2005.

(XII.

25.)

OGY

határozat

az

Országos

Fejlesztéspolitikai

az

Országos

Területfejlesztési

Koncepcióról (továbbiakban: OFK)
•

97/2005.(XII.

25.)

OGY

határozat

Koncepcióról (továbbiakban OTK)
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Országos Fejlesztési Koncepció (OFK)
A 2005-2013. közötti időszak fejlesztési tervei (koncepciók, stratégiák, programok),
amelyek a Gazdaságfejlesztési Program illeszkedését igényelték. A koncepció
értelmében az Országgyűlés elfogadta Magyarország hosszú távú, 15 éves
fejlesztési koncepciójaként a fenntartható fejlődést, amely során olyan gazdasági
fejlődést valósít meg, amely a társadalmi jólétet úgy biztosítja, hogy eközben a jövő
generációk lehetőségeit nem szűkíti a ma élőkéhez képest, versenyképességet
biztosít az értékteremtés feltételeinek, mind a társadalom, mind a gazdaság, mind a
tudomány és kultúra képviselői számára.
Hódmezővásárhely Gazdaságfejlesztési Programja az OFK jelenleg hatályos
előírásaival összhangban van. A Program kiegészítésére, módosítására kötelező
érvényű javaslatot tenni nem releváns. Amennyiben az OFK a következő tervezési
időszakban módosul, biztosítani kell a Programnak a módosult változattal való
összhangját.

Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK)
Az Országgyűlés a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény alapján elfogadta az Országos Területfejlesztési Koncepciót, amely
meghatározta a területfejlesztési politika funkcióit és alapelveit. Az OTK célja, hogy
az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióval összhangban kijelölje az ország
területfejlesztési

politikájának

célkitűzéseit,

elveit

és

prioritás-rendszerét,

megteremtve a területi szempontok konzekvens érvényesítésének lehetőségét, mind
az ágazati szakpolitikák, mind az országos és területi programok kidolgozásában.
A jövőképben megfogalmazott harmonikus területi szerkezet és rendszer eléréséhez,
illetve a kiegyensúlyozott területi fejlődés biztosításához 2020-ig a térségi
versenyképesség megerősítése szükséges.
Hódmezővásárhely Gazdaságfejlesztési Programja az OTK jelenleg hatályos
előírásaival összhangban van.. A Program kiegészítésére, módosítására kötelező
érvényű javaslatot tenni nem releváns. Amennyiben az OTK a következő tervezési
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időszakban módosul, biztosítani kell a Programnak a módosult változattal való
összhangját.

Dél-alföldi operatív Program
A megújuló lisszaboni stratégia, két fő feladatra összpontosít: erősebb és tartósabb
növekedés megvalósítása, valamint több és jobb minőségű munkahely teremtésére.
Tekintettel arra, hogy a Dél-alföldi régió gazdasági szerkezetében meghatározó az
agrárium

szerepe,

fontos,

hogy

a

programban

megfogalmazott

feladatok

összhangban legyenek az Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv
prioritásaival is.
Az átfogó cél: a Dél-alföldi Operatív Program mottója, hogy a régió váljon a „Tudás
és Egészség Régiójá”-vá az Európai Unió átlagához ütemesen felzárkózó
Magyarországon. Ehhez kapcsolódóan a Dél-alföldi régió átfogó célja a fenntartható
növekedés biztosítása, a foglalkoztatás bővítése, valamint a területi különbségek
kiegyenlítése.
A Dél-Alföldi régiót érintő zászlóshajó programok a következők:
•

versenyképességi

pólus,

XXI.

század

iskolája,

leszakadó

térségek

felzárkóztatása, gyermekesély, akadálymentes Magyarország
A Dél-alföldi Operatív Program stratégiai célkitűzéseinek megvalósítása az alábbi
prioritási tengelyek és prioritások mentén fog megvalósulni:
• I. Prioritási tengely – Regionális gazdaságfejlesztés
• II: Prioritási tengely – Turisztikai célú fejlesztések
• III. Prioritási tengely – Közlekedési infrastruktúra-fejlesztés
• IV. Prioritási tengely – Humáninfrastruktúra-fejlesztések
• V. Prioritási tengely – Térségfejlesztési akciók
• VI. Prioritás tengely – Technikai segítségnyújtás
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Kapcsolat az „Európai Területi Együttműködés” programokkal melyek egyik fő célja a
határmenti területek felzárkóztatása, üzleti és piacfejlesztési tanácsadás nyújtása,
befektetés-ösztönzés,

régiómarketing,

a

vállalkozás

indításához

szükséges

tanácsadás, alap-, emeltszintű, fejlettebb üzleti tanácsadás
Fontos szerepet kap:
•

az Integrált, szociális jellegű városrehabilitáció: A szociális városrehabilitációs
akciók a 15.000 főnél népesebb települések fizikailag leromlott, leromlással
fenyegetett területeit érintik.

•

Városközpontok revitalizációja.

•

A településen és környékén nem mezőgazdasági területeken a csapadék- és
belvíz elvezetése.

•

A 2000 LE alatti agglomerációk és települések szennyvízkezelése, vegyes
műszaki megoldásokkal, a természetközeli szennyvíztisztítás és a szakszerű
egyedi kezelése.

A Dél-Alföldi Operatív Programban foglaltakhoz illeszkedi Hódmezővásárhelyi
Gazdaságfejlesztési Programja.

Új Széchenyi Terv – „A talpraállás, megújulás és felemelkedés
fejlesztéspolitikai programja”
Magyarország versenyképességének javítása, tíz év alatt egymillió új munkahely
teremtése hét kitörési pont mentén – ezek a legfőbb céljai a 2011. január 14-én
elinduló Új Széchenyi Tervnek. A magyar kormány gazdaságfejlesztési programja
választ ad az ország előtt álló kihívásokra, és hosszú távon fenntartható növekedést
biztosít
Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése, a
pénzügyi stabilitás fenntartása, a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése,
valamint hazánk versenyképességének javítása áll. A tízéves gazdaságstratégia
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kijelöli azokat a kitörési pontokat és a hozzájuk kapcsolódó programokat, amelyek
biztosítják Magyarország hosszú távú fejlődését.
Az Új Széchenyi Terv 7 programja a következő:
1. Gyógyító Magyarország – Egészségipari Program
2. Zöldgazdaság-fejlesztési Program
3. Otthonteremtési Program
4. Vállalkozásfejlesztési Program
5. Tudomány – Innováció Program
6. Foglalkoztatási Program
7. Közlekedésfejlesztési Program
A kitörési pontok közös sajátossága, hogy sokféle iparágat integrálnak, mindegyiknél
komoly esély van arra, hogy a fejlesztés már középtávon, európai és globális
léptékben

is

versenyképes

hazai

termékek,

szolgáltatások

és

vállalatok

megjelenéséhez vezessen. A kitörési pontok egyszerre sok ágazatot fognak át, ezért
úgy jelzik a magyar gazdaságfejlesztés irányait, hogy közben nem zárják kordába a
vállalkozók ötleteit és törekvéseit.
Az Új Széchenyi Terv – hasonlóan az elsőhöz – a vállalkozók, az önkormányzatok és
az állam közös kockázatviselésén alapul. Az állam alapvetően a hazánk
rendelkezésére álló uniós támogatásokkal vesz részt a fejlesztési kockázatközösség
megteremtésében. 2011 és 2013 között az Új Széchenyi Terv 2000 milliárd forint
európai uniós támogatás és hazai forrás felhasználásával számol.
A nemzeti ügyek kormánya az Új Széchenyi Terv keretében lépéseket tesz az üzleti
környezet és a versenyképesség javítása érdekében. Ahhoz, hogy Magyarországon
is a vállalkozó kerüljön a gazdaságpolitika középpontjába, hogy javuljon a
vállalkozások versenyképessége, és teljesüljön az egymillió új és adózó munkahely
célkitűzése, szövetséget kell kötni az állam és a vállalkozói szektor között.
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Az Új Széchenyi Terv szemléletében és célkitűzéseiben egyértelműen harmonizál az
Európai Unió 2020-ig szóló gazdaságpolitikai stratégiájának célkitűzéseivel. Az
Európa 2020 stratégia céljai és a magyar gazdaságpolitika prioritásainak találkozása
világosan tükröződik az Új Széchenyi Terv kitörési pontjaiban is.
Az Új Széchenyi Terv makrogazdasági környezete: Jövőkép és stratégia
Az új kormány által megvalósítandó jövőkép fő célja, hogy 2030-ra Magyarország
meghaladja az Európai Unió átlagos gazdasági fejlettségét, fogyasztási szintjét és
életminőségét.

Az

EU

jelenlegi
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tagállamának átlagához viszonyítva is

megállapítható, hogy a magyar gazdaság teljesítménye (Budapesttől és környékétől
eltekintve) 2004-ben mélyen az uniós átlag alatt volt, szemben az EU tagállamainak
túlnyomó részével. A foglalkoztatottsági ráta és a lisszaboni célkitűzésekhez
viszonyított foglalkoztatási deficit tekintetében szintén sereghajtóknak számítunk az
uniós összehasonlításban. A sikerhez gyökeresen új, a jövőből kiinduló szemlélet, és
a valóság talaján álló, de a jövőbeni célokat középpontba állító, következetes
stratégia kell. Ennek a stratégiának a végrehajtásával Magyarország pozitív
fordulatot ér majd el a gazdasági felzárkózás, a társadalmi felemelkedés és
középosztályosodás, valamint a közbizalom és a tudástőke felhalmozása, a
demográfiai folyamatok és a népegészség javulása terén.
Rövid távon, 2010-ben és 2011-ben a kormány célja, hogy intézkedéseket hozzon a
hét legfontosabb gazdaságpolitikai mutató: az egyensúly, a növekedés, a
foglalkoztatás, az államadósság, a GDP/GNI-arány, a beruházási ráta és a
versenyképesség javítására. Az új kormány által készített akciótervek, az Új
Széchenyi Terv, a tervezett államreform, az új költségvetés, az adóreform, az
Európai Unió EU 2020 stratégiai programja, új reálgazdasági és külgazdasági
stratégiák, új innovációs és K+F politika, valamint új IMF és EU együttműködési
politika, mint összetett gazdaságpolitikai eszközrendszer segíti elő a fent vázolt hét
cél elérését, különös hangsúlyt fektetve a versenyképesség növelésére.
2011-ben és 2012-ben átfogó és átütő reformok valósulnak meg, melyek
eredményeképpen növekszik és felzárkózik a gazdaság, szélesedik a középosztály,
gyarapodik a népesség, javul az életminőség és csökken a magyar gazdaság
fejlődését ma szintén akadályozó gazdasági, hatékonysági dualitás. Az európai
reformfolyamatok élére állva Magyarország vissza szeretné szerezni a nemzetközi
20

piacok és befektetők, a belföldi piaci szereplők és a lakosság bizalmát. Nehezíti
azonban a helyzetet, hogy a nemzetközi gazdasági környezet előreláthatóan 2012
második feléig nem lesz kedvező: a globális gazdaság, az eurózóna még mindig
válság közeli, labilis helyzetben lesz. A nehézségekkel szembenézve a kormány
ezért azzal számol, hogy csak 2013-tól várható globálisan fenntartható, újabb
dinamikus növekedési szakasz.
A gazdaságpolitikai fordulatok hatására Magyarországon várhatóan 2013–2014-től
ismét a dinamizáló gazdaságpolitikáé lesz a főszerep, a kedvező hazai és külső
feltételek eredményeképpen pedig javul a közhangulat valamint a gazdasági
szereplők attitűdje, és az eredmények a gazdasági mutatószámokban is láthatóvá
válnak.
Növekedés, egyensúly és foglalkoztatás
A nemzeti ügyek kormányának gazdaságpolitikai stratégiája három pillérre épül: az
egyensúly, a növekedés és a foglalkoztatás hármasára. A növekedés és egyensúly
tekintetében szem előtt kell tartani, hogy csak a növekedésből származó többlettel
lehet egyensúlyt biztosítani, mert az ellenkező irány szegénységhez vezet. Az
egyensúly és a növekedés tehát egyaránt, és egyidejűleg kulcsfontosságú. Az új
kormány paradigmaváltásának értelmében az egyensúlyt – megszorítások helyett –
expanzív politikával, a foglalkoztatás bővítésével és a gazdaság élénkítésével, vagyis
a növekedés egyidejű elősegítésével lehet megteremteni.
A harmadik alappillér, a jövőkép elérésére irányuló stratégia végrehajtását támogató
struktúra a nemzeti intézmények, az állami és piaci szervezetek, a közösségi és
egyéni kezdeményezések új integrációját kívánja meg a nemzeti együttműködés
rendszerében.
A következő évek gazdaságpolitikájának rendelkeznie kell egy olyan jövőképpel,
amely jelzi, hogy mely tevékenységek lehetnek a gazdasági növekedés húzó
területei, kitörési pontjai. A kitörési pontok közös sajátosságai, alapelvei: sokféle,
klasszikus értelemben vett iparágat integrálnak, és mindegyikük komoly piaci
potenciállal rendelkezik. Ezen kívül a kitörési pontok meghatározásával olyan
fejlesztési irányokat, területeket jelölünk ki, melyek magasabb hozzáadott értéket
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produkáló termelést, és további piaci és befektetési lehetőségek egész sorát teszik
lehetővé.

AZ Új Széchenyi Terv jövőképe: Egymillió új és adózó munkahely
Az egymillió új és adózó munkahely célkitűzése egyben jól jelzi a gazdaságpolitikai
változás

mélységét

is:

azt,

hogy

a

szocialista

újraelosztási

politikát

egy

növekedéspárti gazdaságpolitika váltja fel.
A növekedéspárti gazdaságpolitika célja, hogy mindenki gazdagabbá váljon –
szemben a szocialista újraelosztással, hogy senki se legyen szegényebb. Ehhez
pedig dinamikus, fenntartható gazdasági növekedés kell, aminek a hozadékából
mindenki részesedik – igaz, nem egyformán, mint ahogyan a növekedésért viselt
kockázat is eltérő a vállalkozó, a munkás, vagy az állami alkalmazott esetében.
Az Új Széchenyi Terv abból indul ki, hogy az emberek nem azért dolgozhatnak, mert
a munkahelyek eleve adottak, hanem azért, mert a vállalkozók munkahelyeket
teremtenek és működtetnek. Ebből logikusan következik: az államnak a vállalkozókat
kell olyan helyzetbe hoznia, hogy egyre több embernek tudjanak és akarjanak
munkát adni.
Új Széchenyi Terv – a magyar gazdaság kitörési pontjai
A következő évek gazdaságpolitikája nem szólhat az állam által kiválasztott „nyertes”
ágazatokról, de rendelkeznie kell egy olyan jövőképpel, amely jelzi, hogy mely
tevékenységek lehetnek a gazdasági növekedés húzó területei. Világos jövőképpel
van értelme fejlesztéspolitikáról és versenyképességről beszélni. A magyar gazdaság
jövőjét nemcsak a monetáris és a költségvetési politika sikeressége fogja
meghatározni, hanem az is, hogy sikerül-e a reálgazdasági szférát ismét dinamikus
és fenntartható növekedési pályára állítani. A stratégia kialakításánál azt kell
figyelembe venni, hogy milyen lehetősége van egy Magyarországhoz hasonló,
kisméretű, nyitott gazdaságú, természeti erőforrásokban egyedi országnak arra, hogy
a nemzetközi és hazai piacokon versenyképes termékekkel és szolgáltatásokkal
jelenjen meg. Ezek révén a kitörési pontok szövetét kell megszőnünk, amelyet az
Új Széchenyi Terv programjai alkotnak.
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Az Új Széchenyi Terv 7 programja
1. Gyógyító Magyarország – Egészségipari Program
2. Zöldgazdaság-fejlesztési Program
3. Otthonteremtési Program
4. Vállalkozásfejlesztési Program
5. Tudomány – Innováció Program
6. Foglalkoztatási Program
7. Közlekedésfejlesztési Program

ÚJ SZÉCHENYI TERV PROGRAMJAI

Az Új Széchenyi Terv programjai és prioritásai

1.

Egészségipari Program prioritásai
1.1 Egészségiparra épülő turizmus
1.2 Termál-egészségipar
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2.

Zöldgazdaság-fejlesztési Program prioritásai
2.1 Zöldenergia
2.2 Energiahatékonyság
2.3 Zöldoktatás, foglalkoztatás és szemléletformálás
2.4 Zöld K+F+I

3.

Otthonteremtési Program prioritásai
3.1 Az öngondoskodás ösztönzése, lakás-takarékpénztári megtakarítások
növelése
3.2 A lakókörnyezet minőségének javítása, a lakásállomány korszerűsítése
3.3 Bérlakás program

4.

Vállalkozásfejlesztési Program prioritásai
4.1 Vállalkozásélénkítés – a vállalkozói aktivitás növelése
4.2 Szövetségben a vállalkozókkal a munkahelyekért
4.3 Üzleti környezetfejlesztés javítása

5.

Tudomány – Innováció Program prioritásai
5.1 Horizontális prioritások
5.2 Ágazati prioritások
5.3 Kreatív iparágak, kreatív gazdaság

6.

Foglalkoztatási Program prioritásai
6.1 A munkaerő-kínálat bővítése
6.2 A közvetlen támogatás a munkahelyteremtéshez
6.3 A család és a munka összeegyeztetésének segítése
6.4 A versenyképes tudás megszerzésének támogatása
6.5 A szakképzési rendszer fejlesztése

7.

Közlekedésfejlesztési Program prioritásai
7.1 Közútfejlesztés
7.2 Vasútfejlesztés
7.3 Alágazatközi – horizontális fejlesztések
7.4 Vízi közlekedés fejlesztése
7.5 Városi közlekedés fejlesztése
7.6 logisztikai fejlesztések
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Hódmezővásárhely Gazdasági Stratégiai Programjának
kitörési pontjai és prioritásai

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
stratégiai kutatás - gazdaságfejlesztési program
Stratégiai célok
meghatározása

Komplex
térségfejlesztési
programok

Prioritások,
kitörési pontok
meghatározása

1. Városfelújítás

Tradícióra építő
gazdaságfejlesztés

Innovatív
gazdságfejlesztés

Turizmusfejlesztés és
Kultúra

Fenntartható Agrár és
Vidékfejlesztés

Hódmezőklaszterhely

Dél-alföldi Sophia Antipolis

az alföldi művészváros

a polágri mezőváros

2. Térségmarketing
nemzetközi
kapcsolatok
civil szervezetek
3. Digitális város
program
(információs közösség
és gazdaságfejlesztés)
4. Infrastruktúra

1. Kézműipar fejlesztése
kerámia-ipar

1. Technológiai transzferek,

2 Ipari park - vállalkozói park
beszállítói hálózatok
vállakozások támogatása
inkubátorház
vállalkozói központ

2. Vállalkozások innovációja,

3. Hódmezőklaszterhely
KKV hálózatok
klaszterek (textilipar,
kerámia ipar...)

5. Biotechnoógia

3. Egészségipar
4. Dizájnipar

1. Művészet és kultúra festőiskolás (paraszti
párizs program)
2. Sport és
egészségturizmus
3. Piroska gyógyító füvei
(Hugo Hartung - Piroska
legendája és hozzá
kapcsolódó természeti +
kulturális értékek
bemutatása
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1. Versenyképes
agrárgazdaság (mezg. ebroker klaszter, marketing,
információs hálózat)
2. Mezg. technológiai
feltételeinek javítása
3. Biofarm és gyógyfüvek
4. Agrárium fenntartásának
elősegítése (bemutató
mintagazdaságok)

5. Szakképzés és
humán erőforrás
fejlesztés
6. Egészésgügy
Cél:
elérhetőség javítása
vonzó telephelyi
poliltika kialakítása
élhető és lakható
város
szellemi - gazdasági
és kulturális központ

Az Új Széchenyi Terv programjai és alprogramjai, valamint Hódmezővásárhely
Gazdasági Programjának kapcsolódásai

Program

Prioritás

1.1. Egészségiparra
épülő turizmus

1. Egészségipari
Program
1.2. Termálegészségipar

2.1. Zöldenergia

2. Zöldgazdaságfejlesztési Program

2.2.
Energiahatékonyság

Alprogram
Egészségturizmus alprogram
Az egészségturizmushoz kapcsolódó
komplex minőségi turisztikai
kínálatfejlesztés alprogram
Turisztikai intézményrendszer (TDM)
fejlesztése alprogram
A geotermikus energia egészségipari
hasznosítása alprogram
Növényházi kertészet alprogram
Termál-, gyógy- és ásványvizek komplex
hasznosítása alprogram

Kapcsolóddási
pontok
x
x
x
x

x

Egészségipari innováció alprogram
Termál-egészségipar háttérágazatai
alprogram

x

Zöld közlekedési alprogram

x

Világítás korszerűsítése alprogram
Decentralizált zöldenergia-termelés
alprogram

x

x

Agrárenergetikai alprogram

x
x

Környezetipar, hulladékipar alprogram

x

Zöld mintaprojektek alprogram

x

Új zöldotthon-építési alprogram

x

Élhető panel-felújítási alprogram

x

Távhő hatékonysági alprogram

x

Mi otthonunk felújítási alprogram
Megújuló közintézmény alprogram

x

Zöld KKV alprogram
2.3. Zöldoktatás,
foglalkoztatás és
szemléletformálás

3. Otthonteremtési
Program

2.4. Zöld K+F+I
3.1. Az
öngondoskodás
ösztönzése,
lakástakarékpénztári
megtakarítások
növelése

Zöldfoglalkoztatás alprogram
Zöld szakképzési rendszer kialakítása
alprogram
Zöld szemléletformálást szolgáló
tevékenységek támogatása alprogram

x
x
x

Zöld innováció
Az öngondoskodás ösztönzése,
lakástakarékpénztári megtakarítások
növelése

Lakásépítés és lakásfelújítás támogatása
3.2. A lakókörnyezet alprogram
minőségének javítása, Városrész-rehabilitáció alprogram
lakásállomány
Telep-rehabilitáció alprogram
korszerűsítése
Kémény-felújítás alprogram
3.3. Bérlakás
Önkormányzati bérlakások alprogram

26

x
x
x
x

Vállalkozói bérlakásépítés ösztönzése
Vállalkozásélénkítés a kisvállalkozások
előrelépéséért alprogram

x

Kisvállalkozói mikrohitel alprogram
4.1. A
vállalkozásélénkítés - a
vállalkozási aktivitás
növelése

4.2. Szövetségben a
vállalkozókkal a
munkahelyekért

4.
Vállalkozásfejlesztési
Program

4.3. Üzleti
környezetfejlesztés

5.1. Horizontális
prioritások

Széchenyi Kártya alprogram
Vállalkozások közötti sikeres üzleti
kapcsolatok bővítése
Tőkebefektetés vállalkozásoknak
alprogram
Élelmiszeripari vállalkozások támogatása
alprogram
Ötletpályázatok támogatása
Az Új Széchenyi Terv kitörési pontjaihoz
szükséges vállalkozói kapacitások
támogatása alprogram
Versenyképességi szerződések a
foglalkoztatása növeléséért alprogram
Közvetett támogatások a
vállalkozásoknak
Vállalkozói szövetségek vállalkozói
kultúrát fejlesztő intézkedések
Vállalkozói ismeretek bővítésének
támogatása
Üzleti inkubációt segítő infrastruktúra
szolgáltatásbővítésének támogatása
Adminisztrációs terhek csökkentése,
minőségi jogalkotás
Vállalkozói szövetségek vállalkozói
együttműködéseket (közös infrastruktúra)
szolgáló programjainak támogatása
Franchise-hálózatok támogatása
Vállalkozói szervezetek
vállalkozásminősítő programjainak
támogatása
Állami faktoring alap felállítása az állam
által létrehozott lánctartozások
felszámolása
A hazai kkv-k külpiaci lehetőségeinek
bővítési elemei
Kárpát-medencei Térség
Gazdaságfejleszetési Övezet alprogram
Tudás-iparágak, erőforrásfejlestzés,
nemzetközi együttműködés, hazai
innovatív cégek helyzetbe hozása

x
x

x

x
x

x

x

x

x
x
x

Mobilitás és járműgyártás
5. Tudomány Innováció

Mobilitás és logisztika
5.2. Ágazati prioritások Egészségipari K+F+I
Informatikai, Info-kommunikációs K+F+I
Új energetikai és környezetvédelmi
fejlesztési K+F+I
5.3. Kreatív iparágak, Kreatív iparágak: designipar, filmipar, 3D
iparágak, szoftveripar….
kreatív gazdaság
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x

x
x

Munkába állást segítő támogatások és
szolgáltatások

6.1. A munkaerőkínálat bővítése

6. Foglalkoztatási
Program

x

Komplex munkaerő-piaci programok
Fenntartható és értékteremtő
foglalkoztatás a non-profit szektorban
Munkahelyteremtő beruházások
6.2. Közvetlen
támogatása
támogatás a
munkahelyteremtéshez A foglalkoztatási potenciál erősítése
célzott támogatással

x

Rugalmas foglalkoztatási formák
6.3. A család és munka Családbarát kezdeményezések
támogatása
összeegyeztetését
Gyermekek napközbeni ellátását
segítő intézkedések
biztosító szolgáltatások fejlesztése és
kapacitásának bővítése

x

Munkahelyi képzések támogatása
6.4. A versenyképes Képzési lehetőségek alacsony iskolai
tudás megszerzésének végzettségűek számára
támogatása
Munkaerő-piaci kulcskompetenciák
fejlesztése
6.5. A szakképzés
A gazdaság igényeihez igazodó
rendszerének
szakképzés támogatása
fejlesztése
7.1. Közútfejlesztés
7.2. Vasútfejlesztés
7.3. Alágazatközi horizontális
7.
fejlesztések
Közlekedésfejlesztési
7.4. Vízi közlekedés
Program
fejlesztése
7.5. Városi közlekedés
fejlesztések
7.6. Logisztikai
fejlesztések

x
x
x

x

Közúti fejlesztési alprogramok

x

Vasúti fejlesztési alprogramok

x

Alágazatközi - horizontális fejlesztési
alprogramok
Vízi közlekedés fejlesztési alprogramok
Városi Közlekedés fejlesztési
alprogramok
Logisztikai fejlesztései alprogramok

A Hódmezővásárhelyi Gazdaságfejlesztési Programot felül kell vizsgálni abból a
szempontból, hogy az Új Széchenyi Tervvel való illeszkedése teljes mértékű legyen.
A szükséges kiegészítéseket és módosításokat el kell végezni.
Az Európai Unió legújabb tervezési dokumentumai, amelyeket a Hódmezővásárhely
Gazdaságfejlesztési Programja felülvizsgálatakor célszerű figyelembe kell venni
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x

Európa 2020 Stratégia
A stratégia legfontosabb elemei a következők: az alacsony szén-dioxid-kibocsátású
ágazatok térnyerésének ösztönzése, az új termékek kifejlesztésére irányuló
erőfeszítésekbe történő beruházás, a digitális gazdaság kiépítése, valamint az
oktatás és a képzés korszerűsítése. A tervben a Bizottság öt mennyiségi célkitűzés
elfogadását indítványozza. Ezek egyike az, hogy a foglalkoztatottak aránya a
jelenlegi 69%-ról legalább 75%-ra növekedjen, illetve hogy a kutatás-fejlesztési
ráfordítások összege elérje a GDP 2%-át.
A dokumentum ezen túlmenően ismételten megerősíti, hogy az EU teljesíteni
kívánja az éghajlatváltozás feltartóztatása érdekében kitűzött céljait, nevezetesen
hogy 2020-ra üvegházhatású gázkibocsátását és energiafogyasztását 20%-kal
csökkenti, energiaszükségletét pedig 20%-ban megújuló energiaforrásból fedezi. E
kötelezettségvállalás révén az Unió már most élen jár a klímaváltozás elleni
küzdelemben. A stratégia célértéket határoz meg a szegénység felszámolása
tekintetében is. Az oktatásügy terén a Bizottság intézkedéseket javasol annak
érdekében, hogy az iskolai oktatásból lemorzsolódók száma a jelenlegi 15%-ról
10% alá csökkenjen, illetve hogy a harmincas éveik elején járó, egyetemi
diplomával rendelkező polgárok aránya a lakosság egészéhez képest 31%-ról 40%ra emelkedjen.
2010. novemberében Magyarországon elkészült a „Az Európa 2020 Stratégia
végrehajtását megalapozó előzetes Nemzeti Intézkedési Terv”. Az NIT kimondja,
hogy az Európa 2020 Stratégia mind céljaiban, mind szemléletében harmonizál a
magyar elképzelésekkel. Az előzetes NIT 2011. áprilisáig, a végleges Nemzeti
Intézkedési Terv benyújtásáig módosulhat, illetve pontosításra kerül.
Az Európa 2020 Stratégia és az Új Széchenyi Terv összefüggései
Az Európa 2020 Stratégia az Európai Unió 2020-ig szóló gazdaságpolitikai
stratégiája, amelynek fókuszában a rövid távú célon, azaz a válságból való
kiláboláson túl, az európai gazdaság tartós növekedési pályára állítása áll. Az
Európai Unió állam- és kormányfői (Európai Tanács) 2010 júniusában fogadták el azt
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a dokumentumot, amely a tudásalapú, fenntartható és kirekesztéstől mentes Európai
Unió megteremtéséhez meghatározott pályát vázol fel öt célkitűzés: a foglalkoztatás,
a kutatás-fejlesztés, a klíma-energiapolitika, az oktatás és a szegénységben élők
számának csökkentése terén.
Az Európa 2020 Stratégia sikeres végrehajtásában – a korábbi Lisszaboni Program
kudarcainak elkerülése végett – elengedhetetlen, hogy az egyes tagállamok saját
helyzetükhöz és gazdaságpolitikai prioritásaikhoz igazodva nemzeti célokra és
útitervekre bontsák le az uniós célokat. Ennek a folyamatnak meghatározó eleme,
hogy a tagállamok évente nemzeti intézkedési tervet készítenek, amelyben
bemutatják a stratégia fő célkitűzéseihez hozzájáruló legfontosabb kormányzati
intézkedéseiket. Hazánk első, 2010 novemberében előzetes formában benyújtott
Nemzeti Intézkedési Terve (NIT) tartalmazza az EU szintjén megfogalmazott kiemelt
célkitűzésekkel kapcsolatban tett, saját adottságait és prioritásait is tükröző nemzeti
vállalásokat.
Hazánk szempontjából előnyös, hogy a következő évtizedre elfogadott Európa 2020
Stratégia szemléletében és célkitűzéseiben egyértelműen harmonizál az új magyar
kormány elképzeléseivel. Ennek a célegyezésnek legfontosabb eleme, az Európa
2020 Stratégiában megjelölt öt (legfőbb) közösségi célkitűzés egyike a magyar
kormány programjának legfontosabb vállalása és az Új Széchenyi Terv egyik kitörési
pontja is: a foglalkoztatottak számának növelése. Ehhez az Új Széchenyi Terv
tervezett programjai összességében kiemelten járulnak hozzá.
Az európai célok és a magyar gazdaságpolitika prioritásainak találkozása világosan
tükröződik az Új Széchenyi Terv ágazati kitörési pontjaiban is. A hazai
gazdaságfejlesztés irányait kijelölő zöldgazdaság vagy tudásgazdaság területei
összhangban vannak az Európa 2020 Stratégia azon törekvésével, hogy az
innovációban és a zöldtechnológiákban rejlő potenciál kiaknázásával új növekedési
forrásokat biztosítson az európai gazdaságnak.
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Versenyképességi Program

A

Versenyképességi

Program

olyan

gazdaságpolitikai

program,

amely

a

legszélesebb értelemben vett gazdasági környezet javítását tűzi ki célul. A
szabályok,

intézmények, normák átalakítására is szükség van: a magyar

vállalkozások számára olyan környezetet kell teremteni, amelyben az állam és annak
intézményei nem akadályozzák, hanem segítik kibontakozásukat. Támogatni kell
minden olyan kezdeményezést, szerveződést, közösséget, amely a vállalkozásokat
segítő informális intézményrendszer felépüléséhez járul hozzá. A Versenyképességi
Program

meghatározza

a

kiemelt

témákat,

amelyeken

belül

konkrét

intézkedéscsomagot határoz meg. Kijelöl beavatkozási területeket, amelyeken belül
meghatározza a kidolgozandó intézkedési tervek fő kereteit, irányait, valamint olyan
intézményi garanciákat épít ki, amelyek biztosítják a Versenyképességi Program
megvalósulását.
Az egyes pillérek elemeinek kialakítása folyamatban van, és az alábbi területeken
kezdődött meg a konkrét intézkedések megvalósítása:
¾ a makrogazdasági stabilitás erősítése;
¾ a kiszámítható közpénzügyi intézményrendszer megteremtése;
¾ az állami adminisztráció terheinek és kockázatainak csökkentése;
¾ a vállalkozások tőkebevonási képességének javítása;
¾ a foglalkoztatást ösztönző gazdasági környezet megteremtése.

Az Új Széchenyi Terv és a Versenyképességi Program összehangolt végrehajtása
egyszerre teremt lehetőségeket, és hárítja el az azok kihasználása előtti akadályokat
a vállalkozások számára. Az Új Széchenyi Terv forrásai abban segítik a
vállalkozásokat, hogy erősítsék összefogásukat és bátran vállalják a minőségi
előrelépést. A Versenyképességi Program pedig a teljesítményt, az együttműködést,
a versenyt támogató üzleti környezet kialakításával hozzájárul, hogy az Új Széchenyi
Terv motiválta fejlesztések sikeresen valósuljanak meg.
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Small Business Act (Európai Kisvállalkozói Törvény)
I. Egyszerűbb szabályozás a KKV-k hasznára
Az Európai Bizottság célja, hogy 2012-ig 25%-kal csökkentse a vállalkozásokra
nehezedő adminisztratív terheket. Ennek elérése érdekében a Bizottság fejleszti az
európai jogalkotást és arra bátorítja a nemzeti és regionális hatóságokat, hogy
ugyanezt tegyék saját szintjükön. A bürokrácia aránytalanul nagyobb terhet jelent a
kkv-k, mint a nagyobb vállalkozások számára. A túlszabályozás kezelésével
Európában akár 25%-kal is csökkenthetőek lennének a vállalkozók bürokráciával
kapcsolatos költségei. Ez mintegy 150 milliárd euró megtakarítást jelentene a
cégeknek, és 1,5%-kal emelné az EU GDP-jét.
II. A vállalkozói szellem népszerűsítése, a társadalom figyelmének ráirányítása
a vállalkozás előnyeire
Az európai gazdaságban betöltött kiemelt fontosságú szerepe ellenére a vállalkozást
a legtöbb európai polgár nem részesíti előnyben a pályaválasztás során. Az EU
állampolgárainak mintegy 60%-a nyilatkozott úgy, hogy soha nem fordult meg a
fejében saját vállalkozás beindítása. Ennek a trendnek a megfordítása európai és
nemzeti szinten egyaránt kihívást jelent a politika formálói számára.
III. Vállalkozások piacra jutásának támogatása
Az ambiciózus KKV-k nem korlátozzák tevékenységüket saját országukra, azonban
egy termék vagy vállalkozás külföldi piacon történő bevezetése még akkor is
nagyszabású feladat, ha figyelembe vesszük az 500 millió fogyasztót számláló
egységes európai piac létrehozásában elért előrelépést. Jelenleg a KKV-k alig 8 %-a
végez export tevékenységet. A Bizottság olyan szakpolitikák meghatározásán
dolgozik, amelyek megkönnyítik a KKV-k számára a nemzeti határokon kívül történő
működést mind az EU-n belül, mind pedig azon kívül.
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Hódmezővásárhely Gazdaságfejlesztési Programjának
kiegészítési, módosítási javaslatai 2011-2020 évekre
Javaslatok a „Bevezetés” fejezethez
A Program „Bevezetés” fejezetében ismertetett kutatási és tervezési módszerek
jelenleg is időszerűek, harmonizálnak mind a hazai, mind az uniós fejlesztési
elvekkel és gyakorlattal.
Hódmezővásárhely korszerű menedzsment eszközökkel vezetett város. Az elmúlt
években elkészült stratégiák:
o Településrendezési terv
o Szakképzési fejlesztési terv
o Közoktatási szakmai koncepció
o Kórház szakmai koncepció
o Energetikai stratégia 2007-2020
o Bio-

és

megújuló

energia

előállítás

és

hasznosítás

összefüggései

Hódmezővásárhely térségében
o Esélyegyenlőségi terv
o Sportkoncepció
o Városfejlesztési terv
o Műemlékvédelmi koncepció
o Hulladékgazdálkodási terv
o Informatikai koncepció
o Integrált városfejlesztési stratégia
A szakmailag jól kidolgozott programok alapját képezik a fejlesztéseknek. Ezeknek a
programoknak a figyelembevételével készült a Gazdaságfejlesztési Stratégai
Program is, amely kitörési pontokat jelölt ki.
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Javaslatok a „Gazdasági versenyképesség fejlesztése” fejezethez
A Programban a gazdasági versenyképesség fejlesztésére kidolgozott módszerek
jelenleg is időszerűek, harmonizálnak mind a hazai, mind az uniós fejlesztési
elvekkel és gyakorlattal.
A 2005-2010. vizsgálatával történő kiegészítés közötti időszakban bekövetkezett
változások:
• A program véglegesítése során szükséges vizsgálni hogy az elmúlt hat évben
milyen változások következtek be. Szükséges indikátorok:
-

ipari parkba betelepült vállalkozások száma,

-

a betelepült vállalkozásokból innovatív vállalkozások száma,

-

az ipari parkban foglalkoztatottak létszáma:

-

az iparban foglalkoztatottak létszáma:

-

- Hódmezővásárhelyen és/vagy a Hódmezővásárhelyi kistérségben a
működő vállalkozások számát,

• Célszerű vizsgálni 2008. évhez hasonlítva 2010. évet:
-

Hódmezővásárhely

városából

és/vagy

a

Hódmezővásárhelyi

Kistérségből a Gazdaságfejlesztési Operatív Programra benyújtott
pályázatok számát,
-

a benyújtott pályázatokból a nyertes pályázatok számát

-

Hódmezővásárhely

városából

és/vagy

a

Hódmezővásárhelyi

Kistérségből a Szabadalmi Hivatalhoz benyújtott szabadalmak számát.
A változások értékelésekor természetesen figyelembe kell venni, a gazdasági válság
hatásait is.
Az Új Széchenyi Terv versenyképességi szempontjai szerinti felülvizsgálat
• „versenyképes

vállalkozások

csak

versenyképes

településeken

működhetnek”, - ehhez biztosítani kell:
• hogy a települések a helyi gazdasági környezet fejlesztéseire több forrást
fordíthassanak,
• helyre kell állítani a települések finanszírozásában a piac ösztönző szerepét.
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• Az uniós források hasznos, gyors és egyszerű felhasználását kell lehetővé
tenni.
• Az uniós forrásokat át kell csoportosítani a növekedés párti és munkaközpontú
területekre.
• A pályázati források felhasználásának bürokratikus akadályait jelentős
mértékben csökkenteni kell.
A munkaerő fejlesztése, a szakképzés
• A megfelelően képzett munkaerő jelentheti a gazdasági előrelépés egyik sarok
pontját.
• Hódmezővásárhelyen magas az oktatási intézmények száma. Ezt a kedvező
helyzetet ki kell használni az iskola-rendszerű felnőttképzés érdekében.
• Természetesen

a

felnőttképzés

nem

korlátozódik

csak

a

felsőfokú

intézményekre, hanem az iskolarendszer más szintjein is biztosítani kell. Minél
szélesebb társadalmi körre kell kiterjeszteni.
• Forrása lehet: - pályázattal elnyerhető támogatás, a munkáltató költség
hozzájárulása, a képzésben részt vevő költségtérítése, hozzájárulása az
önkormányzat hozzájárulása, és a fentiek kombinációja is.
A K+F+ innováció szerepe a gazdasági versenyképesség javításában:
•

Felül kell vizsgálni a Programot, hogy az Új Széchenyi Terv „Innovációra épülő
gazdaságfejlesztése” hogyan építhető be a jelenleginél is nagyobb hangsúllyal
(a Gazdaságfejlesztési Program most is tartalmaz az - K+F+I - innováció
fejlesztésére

vonatkozó

határozott

elképzeléseket)

a

tervezési

és

a

végrehajtási munkába.
•

Az innováció, a kutatás-fejlesztés erősítése megalapozott igény, részben, mert
Hódmezővásárhelyen adottak a feltételek (pl.: felsőoktatási intézménye
jelenléte), részben, mert az Európa 2020 Stratégia kiemelt prioritása.
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Javaslatok a „A hódmezővásárhelyi kistérség helyzetképe „
fejezethez
A kistérségek helyzete döntő fontosságú az adott térség gazdasági lehetőségeinek a
szempontjából, jelentősen befolyásolhatják a versenyképességet. A Programban
2005-ben pontos felmérés készült az ország kistérségeiről, és a hódmezővásárhelyi
kistérségről.
•

Áttekintendő a kistérségben működő klaszterek helyzete, a beszállítói
hálózatok működésének alakulása az elmúlt hat esztendőben.

•

Továbbra is fenn kell tartani a Hódmezőklaszterhely gondolkodásmódot.

•

A városok, térségek versenyképességének növelése szempontjából értékelni
kell „Hódmezővásárhely – a jövő kihívásai” fejezetnél az ÚSZT biztosította
további lehetőségeket.

•

Célszerű kialakítani Hódmezővásárhely testvérvárosai, illetve más városok
gazdasági-, kereskedelmi-, iparkamaráival – a kölcsönös előnyök alapján –
állandó kapcsolatot.

•

Vizsgálni kell azt is a közlekedés, - a városon belül és az ipari telephelyek
megközelítése szempontjából - milyen előnyökhöz jut az ITS rendszerek
(intelligens

közlekedési

folyamattámogató

rendszerek

–

Intelligent

Transportation Systems) kialakításával. A várható előnyök értelmében mielőbb
ki kell alakítani, és alkalmazni kell az ITS-t.
•

Szintén a közlekedési előnyöket erősítheti a Hódmezővásárhelyen már
meglévő kerékpár úthálózat bővítése, csatlakozva a településeket összekötő,
és a régió egységes hálózatának kialakítást célzó törekvésekhez.

•

A közlekedési fejlesztések kiemelt jelentőségűek és minden esetben direkt
előnyt jelentenek a turizmus, és az egészségipar (pl.: termál gyógykezelések)
fellendítése szempontjából.
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Javaslatok a „Turizmus fejlesztése” fejezethez
A Programban a gazdasági versenyképesség fejlesztésére kidolgozott módszerek
jelenleg is időszerűek, harmonizálnak mind a hazai, mind az uniós fejlesztési
elvekkel és gyakorlattal.
•

Felül kell vizsgálni azokat a pontokat, ahol a Program turizmus fejlesztéseit
erősíthetik az Új Széchenyi Terv prioritásai, és ezekkel a kapcsolatokkal
célszerű kiegészíteni a fejezetet.

•

A turizmus és az egészségipar összehangolása olyan térségben, ahol a
termálfürdők kialakítása a múlt század elejére nyúlik vissza, természetes
követelmény.

•

Az összehangolást megkönnyíti az a tény, hogy Hódmezővásárhely
egészségügyi intézményekkel jól ellátott, és egészségügyi szempontból
megalapozott elképzelésekkel rendelkezik (rendelőintézeti koncepció, kórház
szakmai koncepció, de ide számítható a sportkoncepció és a népkert
szabályozási terv is).

•

Ezek alapján a gyógy-turizmus, rekreációs lehetőségek biztosítása, wellness
és fitness turizmus, valamint a szépségipar olyan mértékben bővíthető, hogy
az, az egész térség számára előnyt jelent.

A 2011. évi magyar elnökség várható előnyei - A Nyugat-balkáni országok és az
Unió érdekeinek közelítése
A magyar elnökség szándékai szerint igyekezni fog a Nyugat-balkáni országok és az
Unió érdekeinek közelítésére. A Horvátországgal és Szerbiával kialakítandó
szorosabb gazdasági együttműködés a déli országrészek - így Hómezővásárhely és
a kistérség - számára is a versenyképesség erősödését fogja eredményezni. Ez a
termelő tevékenység (ipar, mezőgazdaság) és a szolgáltatások (pl.: turizmus,
egészségipar) várható fellendülésével jár.
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Javaslatok a „Versenyképes Agrártermelés kialakulásának
elősegítése „ fejezethez
A Program megállapítja: „a kistérségben a mezőgazdasági termelés adottságai jók, a
termelés színvonala meghaladja az országos és a megyei átlagot, a termelés
jelenlegi szűk körű szerkezete – gabona, hústermelés túlsúlya – azonban a további
fejlődés szempontjából korlátot jelenthet.”
•

A megállapítás harmonizál az Új Széchenyi Terv elvével, miszerint az
élőmunka igényes ágazatokat kell erősíteni.

•

Az agrárgazdaság fejlesztése – elmozdulva a kistérségben a gyümölcs-,
zöldség-, gyógynövény termesztés irányába is – megalapozhatja a nagy
élőmunka igényű élelmiszeripari feldolgozást.

•

Az élelmiszeripar fejlődésének motorja lehet új,– nagy mértékben keleti irányú
– piaci területek feltárása, visszaszerzése.

•

Vizsgálni szükséges a Gazdaságfejlesztési Program és az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program kapcsolatát, tekintetbe véve a Vidékfejlesztési
Program várható változásait is.

Javaslatok a „A Város és környéke integrált fejlődésének
elősegítése (telephelyi tényezők megvalósulásához kapcsolódó
fejlesztések)” fejezethez
Az önkormányzatnak, illetve a Polgármesteri Hivatalnak fontos szerepe van abban,
hogy a város hozzájusson minden, számára igénybe vehető fejlesztési forráshoz.
•

Az uniós pályázati lehetőségek esetében már az akciótervek és a pályázati
kiírások során is élni kell az érdekérvényesítés lehetőségével, és meg kell
tenni a város és a kistérség szempontjából fontos javaslatokat.

•

A

javasolható

a

városfejlesztésnél

ismételten

áttekinteni

azokat

az

eszközöket, amelyek megkönnyítik a város és környéke előbbre lépését. Pl.: a
Gazdaságfejlesztési Operatív 4. prioritásában szereplő pénzügyi eszközök
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elvileg ehhez a célhoz is hozzá segíthetnek, még ha visszatérítendő
támogatásként is lehet igénybe venni azokat.
•

A hitelkonstrukciók közvetlenül az EU intézményeitől is igénybe vehetők, az
EIB, a CEB hitelkonstrukcióval (pl. Jessica) megvalósítható városfejlesztési
alapok bevonhatók városfejlesztési beavatkozásokba.

•

A városfejlesztésnek (Pl.: URBAN programok) különös jelentősége van a
korábbi színvonalat tartani akaró városban, amely 1997-ben infrastrukturális
(szennyvíztisztító, csatornázás, szilárd-hulladék lerakó telep, geotermál
fejlesztés, kerékpárút hálózat, világításkorszerűsítés, kórház rekonstrukció)
fejlesztéseiért Európa-díj Becsület-zászló fokozatot kapott.

•

Célszerű felmérni a vízgazdálkodással, csatornázással, belvízvédelemmel
kapcsolatos tennivalókat Hódmezővásárhelyen és agglomerációs területein,
miután az ország legmélyebb fekvésű részei ez a terület.

•

A 2011. januári belvízi védekezés óriási erőfeszítéseket igényelt a
hódmezővásárhelyi önkormányzattól.

•

Esetleg vizsgálható, hogy a Duna-stratégia elfogadása adhat-e érdemi
segítséget

ennek

az

országrésznek

megoldásában.
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a

vízgazdálkodási

problémák

MELLÉKLET

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város koncepciói, stratégiai
programjai (2006-2010 között)

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város elnyert uniós fejlesztési
forrásai (2006 – 2010 között)
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Stratégiák, koncepciók fejlesztési programok

564/2005.(09.15.) Kgy.h

Hódmezővásárhely

Megyei

Jogú

Város

Gazdaságfejlesztési Stratégiai Programja 20052013

2006. év
123/2006 (02.21.) Kgy.h.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú
Sportkoncepciója 2006-2010

568/2006. (11. 16.) Kgy.h.

Hódmezővásárhely

Megyei

Jogú

Város

Közoktatási Koncepciója 2006-2013

2007. év
397/2007. (06. 07.) Kgy.h.

Hódmezővásárhely
Hosszútávú

Megyei

Városfejlesztési

Jogú

Város

Koncepciójának

részleges módosítása

2008. év
97/2008. (03. 10.) Kgy.h.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzatának lakáskoncepciója

290/2008.(06.05.) Kgy.h:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közoktatási Minőségirányítási
Programjának (2008-2013) elfogadása

331/2008. (06. 19.) Kgy.h.

Hosszútávú Fejlesztési Koncepció

332/2008. (06. 19.) Kgy.h.

Integrált Városfejlesztési Stratégia

456/2008. (09.04) Kgy.h.:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
középtávú sportkoncepciója (2008-2013)

566/2008. (11.06.) Kgy.h.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város középtávú
sportkoncepciója (2008-2013)
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2009. év
10/2009. (02.05.) Kgy.h.

Az Egészséges Vásárhely Program” 2009. évi
szakmai koncepciója

151/2009. (04.02.) Kgy.h.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Hosszútávú
Városfejlesztési

Koncepciójának

részleges

módosítása
250/2009. (06. 18.) Kgy.h.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város stratégiája
a helyi drogprobléma visszaszorítása érdekében
2009-2014

361/2009. (09. 03.) Kgy.

Hódmezővásárhely
Stratégia

és

Integrált
Tornyai

Városfejlesztési
János

Kulturális

Városrehabilitációs Program
529/2009. (12.03.) Kgy.h.

Szabadság

téri

Szociális

Városrehabilitációs

Program
558/2009. (12.10.) Kgy.h.

Hódmezővásárhely
Önkormányzat

Megyei

Közoktatási

Jogú

Város

Minőségirányítási

Programjának (2010-2014) elfogadása

2010. év
236/2010. (06.03.) Kgy.h.

Hódmezővásárhely

és

Kistérsége

Szociális

Szolgáltatástervezési Koncepciójának elfogadása
237/2010. (06.03.) Kgy.h.

Hódmezővásárhely és Kistérsége Fogyatékosügyi
Koncepciójának elfogadása

276/2010. (07.01.) Kgy.h.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Hosszútávú
Városfejlesztési

Koncepciójának

részleges

módosítása
420/2010. (10.28.) Kgy.h.

Az

Erzsébet

Kórház-Rendelőintézet

fejlesztési

koncepciója
535/2010. (12.02.) Kgy.h.

Intézkedési terv az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet
fejlesztési koncepciójának megvalósítására
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Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város elnyert uniós fejlesztési
forrásai (2006 – 2010 között)

Nemzetei Fejlesztési Terv (2004-2006) és az Új Magyarország Fejlesztési Terv
(2007-2013) keretében elnyert támogatásokról

Hódmezővásárhely

Megyei

Jogú

Város

és

intézményei

valamint

a

Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás és intézményei a Nemzeti
Fejlesztési Terv és az Új Magyarország Fejlesztési Terv (II. Nemzeti Fejlesztési Terv)
keretében jelentős fejlesztési forráshoz jutottak. Az elnyert támogatásokról szeretnék
a Közgyűlés és a vásárhelyi polgárok számára tájékoztatást adni.

1.

Nemzeti Fejlesztési Terv

Magyarország 2004. május 1-én az Európai Unió teljes jogú tagja lett, az Unió
költségvetésének megfelelően hazánk fejlesztési forrásokhoz jut az EU Strukturális
Alapjaiból. A 2004-2006 közötti időszakban a hazai költségvetési forrásokkal
kiegészülve 670 milliárd forint állt rendelkezésre a különböző fejlesztésére. Ez a
Magyarországon 2007-ben megtermelt bruttó hazai termék összértékének (a magyar
GDP-nek) 2,63 százaléka. A beruházások, fejlesztések értéke azonban ennél jóval
nagyobb:

az

önrésszel

kiegészülve

a

projektekre

adott

támogatások

megsokszorozódva hasznosulnak.

A Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) programjaiból Hódmezővásárhely MJV több mint 1
milliárd forint fejlesztési támogatáshoz jutott.

1.1. Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)
Az

Agrár-

és

Vidékfejlesztési

Operatív

Program

célja

a

mezőgazdaság

modernizálása, a termelés hatékonyságának javítása, valamint a vidék fejlesztése. A
program konkrét célkitűzései: a termelési technológiák és a termékfeldolgozás
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fejlesztése, jövedelemszerzési lehetőségek biztosítása a vidéki térségek lakossága
számára, a vidéki infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése, valamint a vidék
kulturális örökségének védelme.
Az AVOP keretében Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata 11 pályázatot nyújtott
be, melyből 5 nyert támogatást, összesen 196,37* millió forint értékben.

AVOP keretében elnyert és elutasított pályázatok
Sorszám

Projekt száma és megnevezése

Projekt teljes kiadása
(millió Ft)

Támogatás
(millió Ft)

28,92

25,21

1.

AVOP-3.2.21.-2004-11-0064/0.7
Csápateleki út építése

2.

AVOP-3.2.21.-2004-11-0065/0.7
Csomorkányi utat az Erzsébeti úttal
összekötő út V. ütem
AVOP-3.2.21.-2004-11-0066/0.7
Csomorkányi utat az Erzsébeti úttal
összekötő út II. ütem
AVOP-3.2.21.-2004-11-0067/0.7
Csomorkányi utat az Erzsébeti úttal
összekötő út III. ütem
AVOP-3.2.21.-2004-11-0068/0.7
Rárósi utat a Szentesi úttal
összekötő út II. ütem
AVOP-3.2.21.-2004-11-0069/0.7
Csomorkányi utat az Erzsébeti úttal
összekötő út IV. ütem
AVOP-3.2.21.-2004-11-0070/0.7
Kutasi utat a Rárósi úttal összekötő
út I. ütem
AVOP-3.2.21.-2004-12-0001/0.7
Rárósi utat a Szentesi úttal
összekötő út I. ütem
AVOP-3.2.21.-2004-12-0002/0.7
Mátyáshalmi csatorna melletti út
AVOP-3.2.21.-2004-12-0003/0.7
Kutasi utat a Rárósi úttal összekötő
út II. ütem
AVOP-3.2.23.-2004-12-0006/0.7
Állatvásártér

54,32

46,90

Összesen támogatott:

260,17

229,52*

Támogatás intenzitás:

88,22%

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

NEM NYERT
43,93

39,53

69,42

62,48
NEM NYERT
NEM NYERT
NEM NYERT
NEM NYERT

63,59

55,40
NEM NYERT

*Az elnyert támogatáshoz a Belügyminisztérium az EU Önerő Alap keretében az
önerő kiváltásához, annak további 60% támogatást biztosított.
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Csomorkányi utat az Erzsébeti úttal összekötő út II. ütem 0338 és 0344/2 hrsz.
(AVOP-3.2.21.-2004-11-0066/0.7)
A 0338 és 0344/2 hrsz-ú út teljes hosszában szilárd burkolatot kapott, ennek
eredményeként a Csomorkányra vezető 4418 j. országos közút és Erzsébet
településközpont között közvetlen kapcsolat alakult ki. A fejlesztés során a város
külterületi szilárd burkolatú úthálózata bővült, újabb mezőgazdasági területek
megközelítése, művelése vált könnyebbé.

Csomorkányi utat az Erzsébeti úttal összekötő út III. ütem 0362/2 hrsz.
(AVOP-3.2.21.-2004-11-0067/0.7)
A projekt keretében a 0338 és 0344/2 hrsz-ú út teljes hosszában szilárd burkolatot
kapott, ennek eredményeként a Csomorkányra vezető 4418 j. országos közút és
Erzsébet településközpont között közvetlen kapcsolat alakult ki.

Csárpateleki út 01522 és 01521/64 hrsz
(AVOP-3.2.21.-2004-11-0064/0.7)
A fejlesztés során a 01522 hrsz-ú út és a 01522 valamint a 01521/64 hrsz-ú utak
közötti út teljes hosszában szilárd burkolatot kapott.

Mátyáshalmi csatorna melletti út 01725, 01722/10, 01729/10 hrsz.
(AVOP-3.2.21.-2004-12-0002/0.7)
A fejlesztés során a 01725, 01722/10, 01729/10 hrsz. utak szilárd burkolatot kapott.
A 01725 hrsz. út csatlakozik a 4414 j úthoz. A tervezett út mezőgazdasági feltáró
útként működik. A forgalom jellege átmenő, továbbá célforgalmi. Az utak közelében
levő mezőgazdasági földterületek és a csatlakozó földutak megközelítését szolgálja.

Állatvásártér kialakítása
(AVOP-3.2.23.-2004-12-0006/0.7)
Hódmezővásárhelyen új állatvásártér kialakítását az tette szükségessé, hogy a
Serház téri nem fejleszthető tovább, így nem kap hatósági engedélyt működéséhez.
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Az új állatvásártér a városból kivezető Szántó Kovács János utca belterületi határán,
a 45 számú fő közlekedési útból nyugatra helyezkedik el.

1.2. Humán Erőforrás Fejlesztése Operatív Program (HEFOP)
A Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program célja a foglalkoztatás szintjének
emelése, a munkanélküliség csökkentése – különös figyelemmel a hátrányos
helyzetű csoportok munkaerőpiacra való belépésére, társadalmi kirekesztésük
mérséklésére. A program kiemelt célkitűzése: a képzés, az oktatás, illetve a
munkaerő-piaci szolgáltatások infrastrukturális alapjainak erősítése, körülményeinek
javítása.

A HEFOP keretében 2 jelentős beruházás valósulhatott meg Hódmezővásárhely
MJV

Önkormányzatának

beruházásában.

Ezek

mellett

ki

kell

emelni

az

Önkormányzati intézmények a HEFOP program irányába mutatott aktivitását.

Fogyatékkal élők nappali intézményének létrehozására
(HEFOP-4.2.1-P.-2004-07-0029/4.0)
A projekt célja a halmozottan sérült, fogyatékkal élő, családtagjaikat ápoló
hozzátartozók, szülők rekreációjának, munkaerőpiaci (re)integrációjának megoldása,
a beteg családtag nappali ellátásának megoldásával. A projekt megvalósítása során
a Hódmezővásárhely, Bánát utca 2. alatti volt óvoda épület került újra hasznosításra.

A hajléktalanok nappali ellátásának bővítése többletszolgáltatások
bevezetésével
(HEFOP 4.2.1.-P-2004-07-0010/4.0)
A fejlesztés célja a nappali melegedő 10 fővel való bővítése, valamint orvosi rendelő
kialakítása, csomagmegőrző létesítése, mellyel csökkenthető az egymásközti
konfliktus kialakulásának esélye. Mindezeken túl az információs központ segítségére
van a kliensek munkaerőpiacra való (re)integrációjában. A megvalósítás során
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Hódmezővásárhely, Csomorkányi utca 17. szám alatti volt iskola épülete
hasznosítására került sor.

HEFOP keretében elnyert és elutasított pályázatok
Sorszám

Projekt száma és megnevezése

Projekt teljes kiadása
(millió Ft)

Támogatás
(millió Ft)

14,68

11,01

14,25

10,68

46,34

45,59

8.

HEFOP-2.1.3-P.-2004-06-0066/1.0
"Több esély - több érték"
(Szántó Kovács János Ált. Isk.)
HEFOP-2.1.5-05/1.-2006-01-0001/1.0
VELED-EGYÜTT
(Szántó Kovács János Ált. Isk.)
HEFOP-2.1.5-06/1.-2006-12-0143/1.0
Kéz a kézben
HEFOP-2.2.1-06/1.-2007-01-0071/4.0
Együtt a holnapért
HEFOP-2.2.1-P.-2004-07-0034/4.0
A társadalmi befogadás elősegítése a
szociális területen dolgozó szakemberek
képzésével”
HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0068/1.0
HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0119/1.0
Kulcs a jövőhöz
(Németh László Gimn.)
HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0124/1.0

9.

HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0158/1.0

NEM NYERT

10.

HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0186/1.0
HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0211/1.0
KOMPiskola - kompetencia-alapú iskolai
képzés megvalósítása és terjesztése a
hódmezővásárhelyi Eötvös József
Szakközépiskolában
HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0226/1.0
"KULCS Európába"
(Corvin Mátyás SZKI)
HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0399/1.0

NEM NYERT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0429/1.0
HEFOP-3.1.3-05/1.-2007-03-0001/1.0
(Felkészítés a kompetencia alapú
oktatásra)
HEFOP 4.2.1.-P-2004-07-0010/4.0
Hajléktalanok Nappali Ellátásának
bővítése *
HEFOP-4.2.1-P.-2004-07-0029/4.0
Fogyatékkal Élők Nappali Ellátása,

NEM NYERT
23,13

22,00

NEM NYERT
17,30

17,28

NEM NYERT

18,19

17,65

18,00

17,08

NEM NYERT
NEM NYERT
NEM NYERT
169,64

102,13

179,49

152,87

Összesen nyert:

501,02

396,29

Támogatás intenzitás:

79,10%

*További 23 millió forint támogatás kifizetése folyamatban van.

47

1.3. Gazdasági Versenyképesség Fejlesztése Operatív Program (GVOP)
A

Gazdasági

Versenyképesség

Operatív

Program

konkrét

célkitűzései:

a

termelőszektort modernizáló beruházások támogatása, a társadalmi kohézió és a
foglalkoztatás növelése, a kis- és középvállalatok technikai modernizálása, az
innovációs tevékenység és a hálózatépítés támogatása, az elektronikus gazdaság
kiépítésének támogatása, valamint az elektronikus közigazgatás kiépítése.

Elektronikus ügyfélszolgálat és korszerű térinformatikai megoldások
bevezetése
(GVOP-4.3.1.-2004-06-0001/4.0)
A város a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által meghirdetett GVOP 4.3.1.
jelű

kiírásra

benyújtott

sikeres

pályázatával

tudta

megvalósítani

az

e

–

Önkormányzati projektjét. Az e-Önkormányzati projekt elsődleges célja az ügyviteli
folyamatok egyszerűsítése és hatékonyabbá tétele, valamint a hivatal szolgáltató
jellegének erősítése. Ezt a célt az önkormányzat elsősorban egy olyan, akár
példaértékűnek is nevezhető e-Ügyintézési rendszer bevezetésével kívánta elérni,
amely a polgárok és a vállalkozások számára egy folyamatosan elérhető, kétirányú
elektronikus ügyintézési csatornát biztosít, csökkentve ezzel az ügyfelekre háruló
ügyintézési terheket.
GVOP keretében elnyert és elutasított pályázatok
Sorszám

1.

2.

Projekt száma és megnevezése

Projekt teljes kiadása
(millió Ft)

Támogatás
(millió Ft)*

339,90

315,40

GVOP-4.3.1.-2004-06-0001/4.0
Elektronikus ügyfélszolgálat és
korszerű térinformatikai
megoldások bevezetése
GVOP-4.3.2.-2004-12-0011/4.0
Másodlagos adatvagyon
hasznosítása
Összesen támogatott:

339,90

Támogatás intenzitás:

92,79%

NEM NYERT
315,40

*Az elnyert támogatáshoz a Belügyminisztérium az EU Önerő Alap keretében az
önerő kiváltásához, annak további 60% támogatást biztosított.
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1.4. Összegzés a Nemzeti Fejlesztési Terv pályázatiról
A Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) öt operatív programjából három esetében sikerült
támogatást elnyerni. Az NFT keretében benyújtott pályázatok száma 30 db, amelyek
közül a kiíró 15 db projektet támogatásra érdemesnek minősített. Az összesen
elnyert támogatási összeg 941.210,- e Ft, támogatási intenzitás 85,48 %. Az NFT
által támogatott beruházások 2007 év végére befejeződtek, a megítélt támogatásról
a beszámolók elkészültek, azokat az Irányító Hatóság elfogadta.
NFT keretében benyújtott és elnyert pályázatok
Sorszám

2.

Operatív program

Teljes költségvetés (millió Ft)

Támogatás (millió Ft)

1.

HEFOP

501,02

396,29

2.

AVOP

260,17

229,52

3.

GVOP

339,90

315,40

Összesen:

1101,09

941,21

Támogatás intenzitás:

85,48%

Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT)

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) tizenöt operatív programja ágazati és
regionális szinten fogalmazzák meg azt, hogy a közel hétezer milliárd forintnyi
fejlesztési forrást mire és milyen arányban fordítsuk 2007 és 2013 között. A
fejlesztési régiók 1600 milliárd, míg az ágazati operatív programok keretében 5300
milliárd forintnyi fejlesztési forrás áll majd rendelkezésre ebben az időszakban.
Pályázati úton a legtöbb fejlesztést a Közlekedési Operatív Program (KÖZOP), a
Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) és a Társadalmi Megújulás
Operatív Program (TÁMOP) forrásai révén lehet megvalósítani.
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) nyolc szakmai és hét regionális
operatív programra tagozódik:
1. Államreform Operatív Program (ÁROP),
2. Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP),
3. Gazdaságfejlesztési Operatív program (GOP),
4. Környezet és Energia Operatív Program (KEOP),
5. Közlekedés Operatív Program (KÖZOP),
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6. Regionális Operatív Program (ROP) Hódmezővásárhely a hét régióból a Délalföldi Operatív Program (DAOP) pályázati lehetőségeit veheti igénybe,
7. Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP)
8. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP).

2.1. Államreform Operatív Program (ÁROP)
Az Államreform operatív program az Európai Szociális Alap adminisztratív
kapacitások

bővítése

elnevezésű

eszközrendszer1

felhasználásával

kíván

hozzájárulni a fenti követelmények kiegyensúlyozott teljesítéséhez. A program az
elérni kívánt eredmények hosszabb távú fenntarthatóságára összpontosít. Az
operatív program fő szándéka, hogy az igazgatási rendszer teljesítményét és a
nyújtott szolgáltatások színvonalát a szűkös erőforrások optimális felhasználása
mellett növelje. A program több beavatkozásnál rendszerszerű változás elérésére
törekszik. Ahol a rendelkezésre álló szűkös fejlesztési források ezt nem teszik
lehetővé, ott a közigazgatás működésére ható azon ösztönzők, kulcstényezők
átalakítására törekszik, amelyek az érintett alrendszeren túlmutató hatásokat
gerjesztenek.
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
szervezetfejlesztése
(ÁROP-1.A.2/B-2008-0005)
A projekt célja a Polgármesteri Hivatal szervezeti fejlesztése képzések és szerkezeti
átalakításokkal.
ÁROP keretében benyújtott és elnyert pályázat
Sorszám

1.

Projekt teljes kiadása
(millió Ft)

Támogatás
(millió Ft)

55,57

50,00

Összesen támogatott:

55,57

50,00

Támogatás intenzitás:

89,98%

Projekt száma és megnevezése
ÁROP-1.A.2/B-2008-0005
Hódmezővásárhely Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal
szervezetfejlesztése
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2.2. Dél-Alföldi Operatív Program (DAOP)
A dél-alföldi régió fejlesztési stratégiája az Európai Unió közösségi céljaival és a
nemzeti fejlesztési célokkal összhangban került megfogalmazásra. Figyelembe véve
a helyzetelemzésben feltárt problémákat, területi különbségeket és sajátosságokat, a
Dél-alföldi Operatív Program jövőképe, hogy a régió váljon a „tudás és egészség
régiójává” az Európai Unió átlagához ütemesen felzárkózó Magyarországon. Ehhez
kapcsolódóan a Dél-alföldi Régió átfogó célja a fenntartható növekedés biztosítása, a
foglalkoztatás bővítése, valamint a területi különbségek kiegyenlítése.

Hódmezővásárhely Ipari Park iparvágány létesítése
(DAOP-1.1.1/A-2008-0003)
A Hódmezővásárhelyi Ipari Park területén közforgalmú ipar vágány létesítése,
elsősorban a megvalósítandó biodízel üzem logisztikai kiszolgálásának elősegítése
céljából. A megvalósítás a biodízel üzem megvalósításának függvénye.

A 47-es főközlekedési utat összekötő külterületi út építése
(DAOP-3.1.1/B-2007-0183)
A fejlesztés célja a 47-es főközlekedési út és a Hód-Ipari Park között közvetlen
kapcsolat létesítése 11,5 tonna tengelyterhelést elérő járművek közlekedését
biztosító teherbírású úttal. A projekt teljes egészébe tehermentesíti Újváros
városrészt a Hód-Ipari Parkba irányuló teherforgalom alól. Az út közforgalom
számára történő átadására 2009. augusztusában kerül sor.

A hódmezővásárhelyi Emlékpont - időszaki kiállítás látogatóbarát fejlesztése
(DAOP-2.1.1/B-2008-0027)
A fejlesztés célja az Emlékpont múzeum fejlesztése kettős céllal: egy részt egy
időszaki kiállító tér létrehozása időszakos kiállítások fogadására, mely eddig
hiányzott a múzeum kulturális kínálatából, valamint új látogató barát szolgáltatások –
első sorban audio guide rendszer – bevezetése.
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Aktív turisztikai fejlesztése a Mártélyi Üdülőterületen és a kapcsolódó
kerékpárút mentén
DAOP-2.1.1/E-2008-0026
A projekt célja aktív turisztikai elemek létesítése a Mártélyi Üdülőterületen és a
Hódmezővásárhely – Mártély kerékpár út mentén. A projekt szerves kapcsolatban
van a Norvég Alapból támogatott „Regionális Környezeti Oktatóközpont létesítése”
elnevezésű, a Bodnár Bertalan Oktatóközpont fejlesztését célzó fejlesztéssel és a
LEADER program keretében benyújtott az Ifjúsági tábor szálláshelyeinek megújítását
célzó projekttel.
Belterületi gyűjtő utak korszerűsítése a Belvárosban és Csúcs városrészben
(DAOP-3.1.1/B-08-2008-0013)
A projekt Hódmezővásárhely Csúcs városrész és a Belváros rossz állapotú utcáinak:
Bercsényi, Táncsics, Teleki, Szent István és Vöröskereszt utca útburkolat felújítási
illetve megerősítési munkálataira irányul.
Közvetlen célok:
-

a településrészek közötti elérhetőség javítása,

-

a

gyalogos

és

kerékpáros

közlekedés

valamint

a

tömegközlekedés

körülményeinek és biztonságának javítása,
-

rendezett épített környezet kialakítása, a lakóingatlanok, közintézmények,
vállalkozói telephelyek közötti közlekedési kapcsolat javítása, por- és
zajszennyezés csökkenése.

A projekt számszerűsíthető eredményei:
-

a beruházás tervezett összes hossza 2757,15 fm,

-

az elérési idő rövidülése összesen az 5 utca esetében eléri a10 perc értéket,

-

a közösségi közlekedéssel érintettek száma 3000 fő,

-

az ÁNF értéke az 5 útszakasz esetében összesen 11405 Ejármű/nap,
átlagosan 2281 E jármű/nap (2008. évi mérés)

Hódmezővásárhely belterületi belvíz- és csapadékvíz elvezetése
(DAOP-5.2.1/A-2008-0020)
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A pályázatnak két része van, az egyik a Búvár utcán esésnövelő szivattyútelep
kiépítése, míg a másik a Szőlőhalmi csatornán vízkormányzó műtárgy létesítése.
DAOP keretében elnyert és elutasított pályázatok Hódmezővásárhely MJV
Sorszám
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

Projekt száma és megnevezése
DAOP-1.1.1/A-2008-0003
Iparvágány építés ipari-park területén
DAOP-2.1.1/B-2008-0017
Tornyai János Múzeum látogatóbarát
fejlesztése
DAOP-2.1.1/B-2008-0027
A hódmezővásárhelyi Emlékpont időszaki kiállítóhely látogatóbarát
fejlesztése
DAOP-2.1.1/B-2008-0029
Kerámia Központ bemutatóhely és
oktatóközpont kialakítása
Hódmezővásárhelyen
DAOP-2.1.1/E-2008-0026
Aktív turisztikai fejlesztése a Mártélyi
Üdülőterületen és a kapcsolódó
kerékpárút mentén
DAOP-3.1.1/B-2007-0183
Ipari-park feltáró út építése
DAOP-4.2.1/2F-2008-0187
Exner Leó Óvoda, Nádor utcai
telephely
DAOP-4.2.1/2F-2008-0190
Szt. István Ált. Iskola, Szt. István
utcai telephely
DAOP-4.3.1-2007-0027
Hódmezővásárhely, Erzsébet Kórház
és Rendelőintézet „B” épületének
akadálymentesítése
DAOP-4.3.1-2007-0045
Hódmezővásárhely, Brunszvik Teréz
Óvoda akadálymentesítés
DAOP-4.3.1-2007-0050
Liszt Ferenc Ének-zenei Általános
Iskola akadálymentesítése”
DAOP-4.3.1-2007-0070
Hódmezővásárhely, Corvin Mátyás
Vendéglátóipari és Kereskedelmi
Szakközépiskola
akadálymentesítése
DAOP-5.2.1/A-2008-0020
Hódmezővásárhely belterületi belvízés csapadékvíz elvezetése
DAOP-3.1.1/B-08-2008-0013
Belterületi gyűjtő utak korszerűsítése
a Belvárosban és Csúcs
városrészben

Projekt teljes
kiadása (millió Ft)

Támogatás (millió
Ft)

548,24

248,96
NEM NYERT

198,02

159,40

NEM NYERT

49,99

24,99

649,47

552,05
NEM NYERT
NEM NYERT

NEM NYERT

NEM NYERT
NEM NYERT

NEM NYERT

87,26

78,53

300,56

195,37

Támogatott összesen:

1833,54

1259,30

Támogatás intenzitás:

68,68%
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2.3. Környezet és Energia Operatív Program (KEOP)
A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) az Európai Unió (EU) 2007 és
2013 közötti költségvetési tervezési időszakára vonatkozó Új Magyarország
Fejlesztési Terv (ÚMFT) – EU terminológia szerint Nemzeti Stratégiai Referencia
Keret (NSRK) – átfogó céljának, horizontális politikáinak, valamint hat tematikus és
területi prioritásának végrehajtását szolgáló operatív programok egyike. Az Új
Magyarország Fejlesztési Terv eredményes megvalósítása elképzelhetetlen a
környezetvédelem fejlesztése nélkül. A Környezet és Energia Operatív Program
alapvető célja Magyarország fenntartható fejlődésének elősegítése.

Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének
szennyvízcsatornázása (KEOP-7.1.2.0-2008-0295)
A projekt során a Hódmezővásárhelyi szennyvíztelep modernizálása és a Kishomok
városrész szennyvíz csatornázására kerül sor. A pályázat kétfordulós, az első
fordulót követően az előkészítő feladatokra az Önkormányzat támogatási szerződést
kötött a Közreműködő Szervezettel.
KEOP keretében elnyert és elutasított pályázatok
Sorszám

Projekt száma és megnevezése

Projekt teljes
kiadása
(millió Ft)

Támogatás
(millió Ft)

1.

KEOP-6.2.0/A-2008-0029
„Fenntarthatóbb életmódot és az ehhez kapcsolódó
viselkedésmintákat ösztönző mintaprojektek”
Kerékpártároló kialakítása Szivárvány Szociális Otthon
területén

NEM NYERT

2.

KEOP-6.2.0/B-2008-0014
A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó
viselkedésmintákat ösztönző mintaprojektek (Németh
László Gimnázium és Általános Iskola)

NEM NYERT

3.

4.

5.

KEOP-7.1.2.0-2008-0025
Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok,
Erzsébet, Batida, Kútvölgy és Szikáncs városrészének ,
szennyvízcsatornázása
KEOP-7.1.2.0-2008-0160
Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok,
Erzsébet, Batida, Kútvölgy és Szikáncs városrészének ,
szennyvízcsatornázása
KEOP-7.1.2.0-2008-0295
Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok
városrészének szennyvízcsatornázása

NEM NYERT

NEM NYERT

49,33

37,02

Összesen támogatott:

49,33

37,02

Támogatás intenzitás:

75,05%
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2.4. Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP)
A Társadalmi Megújulás Operatív Program célja olyan beavatkozások sikeres
végrehajtása a 2007-2013-as programozási periódusban, amelyek az egész ország
lakosságát érintik, és amelyekhez az infrastrukturális hátteret, a minőségi
szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést elsősorban a Társadalmi
Infrastruktúra Operatív Program, illetve a regionális operatív programok biztosítják. A
program költségvetése 4 097 080 055 euró. Finanszírozásának hátterét az Európai
Szociális Alapon keresztül 85%-ban az Európai Unió biztosítja, 15%-ban pedig a
kapcsolódó hazai források képezik.
Drog prevenció (TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0152)
Drog prevenciós programok megvalósítása Hódmezővásárhelyen.
Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Hódmezővásárhely Megyei
Jogú Város közoktatási intézményeiben (TÁMOP 3.1.4/08/2-2009-0021)
Kompetencia alapú oktatás fejlesztése, tárgyi feltételeinek javítása.

TÁMOP keretében elnyert és elutasított pályázatok
Sorszám
1.

2.

Projekt teljes kiadása
(millió Ft)

Támogatás
(millió Ft)

19,79

19,79

147,00

147,00

Összesen támogatott:

216,79

216,79

Támogatás intenzitás:

100,00%

Projekt száma és megnevezése
TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0152
Drog prevenció
TÁMOP 3.1.4/08/2-2009 -0021
Kompetencia alapú oktatás,
egyenlő hozzáférés
Hódmezővásárhely MJV
közoktatási intézményeiben

2.5. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP)
A Társadalmi infrastruktúra operatív program (TIOP) – összhangban Magyarország
nemzeti stratégiai referenciakeretének, azaz az Új Magyarország Fejlesztési Tervnek
(ÚMFT) a céljaival, valamint a vonatkozó uniós jogszabályokkal – a humán
közszolgáltatások

fizikai

infrastrukturális
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feltételeinek

fejlesztésével

kíván

hozzájárulni a tartós növekedéshez és a foglalkoztatás bővítéséhez. Ennek
megfelelően magába foglalja
-

az oktatás-képzés,

-

az egészségügyi ellátások,

-

a munkaerő-piaci és szociális szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztését.

Az OP törekvése, hogy megteremtse a Társadalmi megújulás OP (TÁMOP)
beavatkozásainak

sikeres

intézményrendszerének

végrehajtásához,

átfogó

reformjához

valamint
szükséges

a
fizikai

fenti

ágazatok

infrastrukturális

előfeltételeket, így biztosítva egyenlő hozzáférést a minőségi szolgáltatásokhoz.

Intelligens iskolarendszer megvalósítása Hódmezővásárhelyen
(TIOP-1.1.1-07/1-2008-0524)
A projekt érinti az önkormányzati fenntartású intézményeket. Beszerzésre kerül a
projektbe 9 db szerver, 107 db számítógép, 3 db SNI I csomag, 1 db SNI III. csomag,
1 db SNI IV csomag, 6 db szavazó csomag, 3 db szerver szoftver, 89 db tantermi
csomag (digitális tábla), 15 Wi-Fi csomag.

TIOP keretében elnyert és elutasított pályázatok
Sorszám

1.

Projekt teljes kiadása
(millió Ft)

Támogatás
(millió Ft)

70,00

70,00

Összesen támogatott:

100,00

100,00

Támogatás intenzitás:

100,00%

Projekt száma és megnevezése
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0524
Intelligens iskolarendszer
megvalósítása
Hódmezővásárhelyen

2.6. Kétfordulós pályázatok az ÚMFT keretében
Az alábbiakban azon pályázatok kerültek összefoglalásra, amelyek kétfordulós
pályázatok: az első fordulóban támogatást nyertek és folyamatban van a második
fordulós pályázat elkészítése, vagy annak bírálata.
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Tornyai János Kulturális Város-rehabilitációs Program – I. ütem
(KIEPR-2008-0008/DARFT)
A Tornyai János Múzeum, a Rapcsák András utca, az Alföld Galéria, a Görög-keleti
Templom, felújítása és fejlesztése.

Minden nap kultúra! Petőfi Művelődési Központ felújítása és bővítése
(TIOP-1.2.1-08/1-2008-0009)
Petőfi Sándor Művelődési Központ megújítása 21. századi színvonalon, AGÓRA
közösségi központ kilakítása.

Varga Tamás általános iskola felújítása és teljes körű akadálymentesítése
(DAOP-4.2.1/2/2F-2008-0009)
Az iskola 2 szaktantermet szertárral, egy tanteremet, csoportszobát, nagyobb
könyvtárat, éttermet és nevelőtestületi szobát kap. A variabilis bútorokkal sokoldalú
használatra kialakított, akadálymentesített, korszerű eszközökkel felszerelt, IKTvégpontot tartalmazó termek létesülnek.

Erzsébet Kórház sürgősségi fogadóhelyének fejlesztése sürgősségi osztállyá
(SO2)
(TIOP-2.2.2-08/1-2008-0025)
A Hódmezővásárhelyi Erzsébet kórház területén sürgősségi osztály kialakítása, a
sürgősségi ellátás újbóli beindítása céljából.

Hód - Spa élményfürdő komplex fejlesztése
(DAOP-2007-2.1.1./A-2008-0008)
A Gyarmati Dezső Sportuszoda, Török Sándor Strandfürdő komplex fejlesztése
wellness, szauna, élményfürdő kialakítása.
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Gyermekeinkben a jövő
(DAOP-4.1.3/C-2008-0006)
Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ Hóvirág utcai
bölcsődéjének kapacitásbeli és minőségi fejlesztése.

A szociális alapszolgáltatások és a gyermekjóléti alapellátások fejlesztése
(DAOP-4.1.3/D-2008-0010)
Hódmezővásárhelyi

Többcélú

Kistérségi

Társulás

Kapcsolat

Központ

alapszolgáltatásinak gyermek és családbarát szempontú fejlesztése. Arany János
utca 7 szám alatt játszóház, Dr. Rapcsák András út 52 szám alatt Gondozási
Központ kialakítása

Kétfordulós pályázatok költségvetései
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Projekt teljes kiadása
(millió Ft)

Támogatás
(millió Ft)

1081,04

860,00

1547,64

1430,68

245,96

221,36

284,59

256,13

219,97

197,98

106,19

95,58

2151,38

889,16

Összesen:

5636,77

3950,89

Támogatás intenzitás:

70,09%

Projekt száma és megnevezése
KIEPR-2008-0008/DARFT
Tornyai János Kulturális Város-rehabilitációs
Program – I. ütem
TIOP-1.2.1-08/1-2008-0009
Minden nap kultúra! Petőfi Művelődési Központ
felújítása és bővítése
DAOP-4.2.1/2/2F-2008-0009
Varga Tamás általános iskola felújítása és
teljes körű akadálymentesítése
TIOP-2.2.2-08/1-2008-0025
Erzsébet Kórház sürgősségi fogadóhelyének
fejlesztése sürgősségi osztállyá (SO2)
DAOP-4.1.3/C-2008-0006
Gyermekeinkben a jövő
DAOP-4.1.3/D-2008-001
A szociális alapszolgáltatások és a
gyermekjóléti alapellátások fejlesztése
DAOP-2007-2.1.1./A-2008-0008
Hód-Spa élményfürdő komplex fejlesztése
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2.7. Hódmezővásárhely Többcélú Kistérségi Társulás (HTKT)
Hmvhely – Mártély – Mindszent településeket összekötő közlekedési
kerékpárút építése
DAOP-3.1.2-2007-0044
A pályázat során az előírásoknak megfelelően 2,60 m szélességű kerékpárút épült ki,
melynek nyomvonala a következő: Hódmezővásárhely Lázár utca-Damjanich utcaHideg utca - Borz utca - Mártély - Mindszent közötti szakasz - Mindszent 4521 sz.
főút mellett 16+824 km szelvénye.

Hódmezővásárhelyi Kistérség közösségi közlekedésének fejlesztése
DAOP-3.2.1-2008-0037
Hódmezővásárhely, Mártély, Mindszent és Székkutas településeken autóbuszmegállóhelyek kerülnek kialakításra, felújításra, fedett várók elhelyezésével és az
öblök aszfalt burkolata illetve a peronszigetek felújításával. Hódmezővásárhelyen 53
db, Mindszenten 14 db, Mártélyon 12 db, míg Székkutason 8 db autóbusz
megállóhely újul meg a projekt megvalósulása esetén. Hódmezővásárhelyen az
Emlékponti

csomópont

komplex

felújítása

a

közlekedésbiztonságot

növeli.

Támogatásból 90 db utas tájékoztató információs tábla kerül elhelyezésre.

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a HTKT közoktatási
intézményeiben
(TÁMOP 3.1.4/08/2-2009-0010)
Kompetencia alapú oktatás fejlesztése, tárgyi feltételeinek javítása.

Informatikai infrastruktúra fejlesztés a Klauzál Gábor Általános Iskolában
(TIOP-1.1.1-07/1-2008-0516)
36 db számítógép, 3 db tantermi csomag, 2 db szavazó csomag, 1 db alkalmazás
szerver csomag és 2 db kiegészítő SNI IKT csomag és 3 db Wi-Fi csomag. A
kedvezményezett a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás.
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HTKT által elnyert és elutasított pályázatok Hódmezővásárhelyi TKT
Sorszám

Projekt száma és megnevezése

Projekt teljes kiadása
(millió Ft)

Támogatás
(millió Ft)

211,38

190,24

309,38

260,01

DAOP

1.

2.

3.

DAOP-3.2.1-2008-0037
Hódmezővásárhelyi Kistérség
közösségi közlekedésének
fejlesztése
DAOP-3.1.2-2007-0044
Hmvhely – Mártély – Mindszent
településeket összekötő
közlekedési kerékpárút építése
DAOP-4.3.1-2007-0091
„Akadálymentesítés Gyermekjóléti
Központ”

NEM NYERT
520,76

450,25

TÁMOP 3.1.4/08/2-2009 -0010
Kompetencia alapú oktatás,
egyenlő hozzáférés a HTKT
közoktatási intézményeiben

50,00

50,00

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0516
Informatikai infrastruktúra fejlesztés
a Klauzál Gábor Általános
Iskolában

30,00

30,00

Összesen támogatott:

600,76

530,25

Támogatás intenzitás:

88,26%

Összesen DAOP támogatott:
TÁMOP
1.
TIOP
1.

2.8. Összegzés az Új Magyarország Fejlesztési Terv pályázatiról
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) öt operatív programjából három
esetében sikerült támogatást elnyerni. Az ÚMFT keretében Hódmezővásárhely MJV
Önkormányzata által benyújtott és elbírált pályázatok száma 23 db, amelyek közül a
kiíró 11 db projektet támogatásra érdemesnek minősített. A Hódmezővásárhelyi
Többcélú Kistérségi Társulás benyújtott 5 db pályázatot mindegyike támogatásban
részesült. Az összesen elnyert támogatási összeg több mint 5 milliárd ötszáz millió,
támogatási intenzitás 70,84 %.
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ÚMFT keretében benyújtott és elnyert pályázatok
Sorszám

3.

Operatív program

Teljes költségvetés

Támogatás

(millió Ft)

(millió Ft)

1.

ÁROP

55,57

50,00

2.

DAOP

1833,54

1259,30

3.

KEOP

49,33

37,02

4.

TÁMOP

166,79

166,79

5.

TIOP

70,00

70,00

6.

Kétfordulós pályázatok

5636,77

3950,89

7.

Hódmezővásárhelyi TKT

600,76

530,25

Összesen:

7812,00

5534,01

Támogatás intenzitás:

70,84%

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP)

A 2007-2013-as Európai Uniós költségvetési időszakban mintegy 4,9 milliárd euró,
azaz közel 1400 milliárd forint uniós forrás áll rendelkezésre a mezőgazdaság, a
vidéki környezet és a vidéki térségek fejlesztésére.
Ezen források felhasználását az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP)
intézkedései szolgálják, melyek a program 4 stratégiai tengelye köré csoportosulnak:
1. Az ÚMVP I. tengelyén a mezőgazdaság, az élelmiszer-feldolgozás és az
erdészeti ágazat versenyképességének javítása a fő irányvonal. Az erre a
tengelyre allokált forrás mintegy 2,4 milliárd euró.
2. A II. tengely célja a környezet és a vidék állapotának javítása, és mintegy 1,6
milliárd euró áll rendelkezésre, erre a tengelyre.
Ezen tengelyekre Önkormányzatok nem pályázhatnak.
3. A III. tengely pályázati időszaka a 2009. január 12.-i beadási határidőt
követően előreláthatólag 2009. október 1.-jén nyílik meg újra. Ezen pályázati
lehetőség keretében négy jogcímre lehet támogatási kérelmet benyújtani
melyekre a diszponálható forrás mintegy 600 millió euró .
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A pályázható jogcímek a következők:
- Falumegújítás- és fejlesztés,
- Vidéki örökség megőrzése,
- Mikro vállalkozások létrehozása-, és fejlesztése,
- Turisztikai tevékenységek ösztönzése,

Az első két jogcím elsősorban önkormányzatok, civil szervezetek, és
egyházak számára kínál támogatási lehetőséget 100%-os támogatási
intenzitással.
Falumegújítás- és fejlesztés jogcím keretén belül a támogatás célja a
településkép, a vidéki lakókörnyezet és a közösségi terek, közterületek
állapotának javítása, valamint a helyi piacok létrehozásának és fejlesztésének
támogatása.
A vidéki örökség megőrzése jogcím keretében a támogatás célja a vidéki
térség

településein

a

kulturális

örökség

fenntartása,

helyreállítása,

korszerűsítése, ezen belül a településkép és a környezet állapotának javítása,
az épített, természeti és kulturális örökség és helyi identitás megőrzése,
megújítása, és ezáltal a települések vonzerejének növelése.
A mikro-vállalkozások létrehozása-, és fejlesztése jogcím lehetőséget ad
induló,

vagy

kapcsolódó

működő

mikro-vállalkozások

épületeinek

kialakítására,

gazdasági

tevékenységéhez

korszerűsítésére,

kisléptékű

infrastruktúra fejlesztésére, valamint gazdasági tevékenységükhöz köthető
eszköz-, illetve gépbeszerzésre. A pályázat utófinanszírozású, és 65% vissza
nem térítendő támogatást tartalmaz.
A

turisztikai

tevékenységek

magánszálláshelyek

ösztönzése

kialakítására,

ifjúsági

jogcímben
táborok

elsősorban

falusi

kialakítására,

illetve

fejlesztésére, valamint szálláshelyhez nem feltétlenül kötött – vidéki
települések

természeti

halgazdálkodási

erőforrásaira,

adottságaira,

mezőgazdasági,

közösségi-kulturális

erdő-,
és

vad-

és

gasztronómiai

örökségére, nemzeti tájházakra, skanzenekre, borpincékre, mint vonzerőre
épülő szolgáltatások kialakítására, valamint bővítésére lehet támogatási
kérelmet benyújtani. A támogatás mértéke kistérségünkben 65%.
62

4. Az ÚMVP IV. tengelye a LEADER program, amelyben a települések és a
térség ismertségét, hírnevét javító rendezvények szervezése, egészségőrző,
sport, és kulturális szolgáltatások fejlesztése a fő célterületek. A IV. tengelyre
nagyságrendileg 270 millió eurós forrás áll rendelkezésre.

Az elmúlt időszakban kettő pályázat benyújtására került sor.
Kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztése
Tanyagondnoki kisbusz beszerzése a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi
Társulás Kapcsolat Központ részére.
Mártélyi Ifjúsági Tábor fejlesztése (elbírálás alatt)
Az Ifjúsági Tábor vasbeton alapzaton álló épületeinek korszerűsítése, ivóvíz és
szennyvíz hálózat kialakítása.

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) - LEADER program

4.

Teljes költségvetés
(millió Ft)

Támogatás
(millió Ft)

Tanyagondnoki kisbusz beszerzése
Mártélyi Ifjúsági Tábor fejlesztése
(elbírálás alatt)
Összesen:

12,42

10,149

52,798

43,998

65,218

54,147

Támogatás intenzitás:

83,02%

Összesítő táblázat
NFT, ÚMFT és ÚMVP keretében benyújtott és elnyert pályázatok
Teljes költségvetés
(millió Ft)

Támogatás (millió Ft)

NFT

1101,09

941,21

ÚMFT

7812,00

5534,01

ÚMVP

12,42

10,15

8913,09

6475,22

Összesen:
Támogatás intenzitás:

72,65%
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