VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSE
HATÁROZAT

Szám: 19/2015. (II. 26.) MÖK határozat
Tárgy: Döntés Veszprém Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 (ITP) 2.0 változat
előkészítése érdekében a program szintű kiválasztási kritériumrendszerről
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta Veszprém Megye Integrált
Területi Programja 2014-2020 (ITP) 2.0 változat előkészítése tárgyú előterjesztést.

1. A Közgyűlés Veszprém Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 (ITP) 2.0
változat előkészítése érdekében a program szintű kiválasztási kritériumrendszert a
határozat melléklete szerint fogadja el.
2. A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy az elfogadott a program szintű kiválasztási
kritériumrendszert elektronikusan küldje meg a Nemzetgazdasági Minisztérium részére.

Határidő:

1. pont esetében azonnal
2. pont esetében 2015. március 9.

Felelős:

megyei közgyűlés elnöke

Polgárdy Imre s.k.
megyei közgyűlés elnöke

A kiadmány hiteléül:

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző

19/2015. (II. 26.) MÖK határozat melléklete
Terület Kiválasztási Kritérium Rendszer
Veszprém megye

Veszprém megye az 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat alapján meghatározott Integrált
Területi Program forráskeretének felhasználásához az alábbi saját Területi Kiválasztási
Rendszer kritériumokat kívánja figyelembe venni és elfogadásra előterjeszteni a Monitoring
Bizottság felé.
A területi szereplő (Veszprém megye) által választott Területi Kiválasztási Kritérium
Rendszer:
Sorszám

Kritérium megnevezése

Tartalmi magyarázat

Alkalmazás

II.1.

Illeszkedés a megyei
területfejlesztési programhoz
és a vonatkozó indikátoraihoz

A kiválasztás kritériuma, a megye
területfejlesztési programjához és
az adott témában megjelenített
indikátorokhoz való hozzájárulás.

IGEN / NEM

II.2.

Hozzájárulás a pénzügyi
egyensúly fenntartásához

A kritérium az önkormányzat
költségvetési
egyensúlyának
fenntartását erősíti.

IGEN / NEM

II.3.

Hozzájárulás belső területi
kiegyenlítődéshez

A kritérium bevezetése az adott
földrajzi
területen
belüli
bárminemű egyensúlytalanságot
hivatott kiküszöbölni.

IGEN / NEM

II.4.

Hozzájárulás belső társadalmi
kiegyenlítődéshez

A kritérium a lakosságon belüli
szociális
és
életminőségre
vonatkozó
különbségek
kiegyenlítődését szolgálja.

IGEN / NEM

II.5.

Hozzájárulás a gazdasági
növekedéshez

A kritérium alapján a beavatkozások
gazdasági növekedéshez történő
hozzájárulása kerül mérlegelésre.

IGEN / NEM

II.6.

Hozzájárulás a
munkahelyteremtéshez

A
kritérium
bevezetése
a
foglalkoztatottsági helyzet javulását
támogatja.

IGEN / NEM

II.7.

Hozzájárulás a külső
természeti hatásokkal
szembeni ellenálló képesség
erősítéséhez

A
kritérium
bevezetésével
szemponttá válik a beavatkozások
hozzájárulása az ellenálló képesség
növekedéséhez.

IGEN / NEM

II.8.

Egyéb,
pontosan:……………….

IGEN / NEM

A kritériumok kiválasztásának indoklása:
Sorszám
(II ….)

II.1.

Kritérium megnevezése

Szöveges magyarázat

Alaphelyzet:
A
kritérium
a
megye
sajátosságokat erősíti és hozzájárul a megye
jellegzetes
karaktereinek
megőrzéséhez,
Illeszkedés
a
megyei fejlesztéséhez.
területfejlesztési programhoz illeszkedő megyei program cél (ok):
és a vonatkozó indikátoraihoz
Területfejlesztési Koncepció – Jövőkép
Területfejlesztési Koncepció – 3. átfogó cél
Stratégiai Program – Horizontális cél
Alaphelyzet: A kritérium bevezetése az adott
földrajzi
területen
belüli
bárminemű
egyensúlytalanságot hivatott kiküszöbölni.

II.3.

Hozzájárulás belső
kiegyenlítődéshez

területi Illeszkedő megyei program cél (ok):
Területfejlesztési Koncepció – Jövőkép
Területfejlesztési Koncepció – 1. átfogó cél
Stratégiai Program – Horizontális cél
Alaphelyzet: A kritérium bevezetése a
foglalkoztatottsági helyzet javulását támogatja.

II.6.

Hozzájárulás
munkahelyteremtéshez

a Illeszkedő megyei program cél (ok):
Területfejlesztési Koncepció – Jövőkép
Területfejlesztési Koncepció – 1. és 3. átfogó cél
Stratégiai Program – 1. prioritástengely

Dátum: Veszprém, 2015. március 2.
Polgárdy Imre
a megyei közgyűlés elnöke
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Indoklás
II.1. kritérium alkalmazása: Veszprém megye területfejlesztési dokumentumai a jövőkép
kapcsán az elsődleges célok között fogalmazzák meg, hogy „a helyi erőforrások széleskörű
kihasználásával erősödik a gazdaság úgy az ipari ágazatok, mint a mezőgazdaság, illetve a
szolgáltatások vonatkozásában”, valamint „erősödik a gazdaság térségi beágyazottsága, nő a
versenyképessége”. A Területfejlesztési Koncepció 3. átfogó célja is tartalmazza a megye és
települései fejlesztésének gazdasági alapjainak megteremtését, a térszerkezet tudatos
alakítását, versenyképességet segítő szerkezetfejlesztést, a várostérségek összehangolt
fejlesztését. Ezen túl a Stratégiai Program elsődleges horizontális célként fogalmazza meg a
hatékonyságra való törekvés a fejlesztések megvalósítása során.
A fentiekből következően olyan projektek megvalósítása, illetve támogatása indokolt, mely a
megyei fejlesztések során összehangoltan, harmonikusan és fenntarthatóan, a meglevő
térszerkezet rendszerét építő módon hasznosító, a környező makroregionális kapcsolatokban
aktívan részt vevő gazdasági, társadalmi és területi térszerkezet megteremtését elősegíti. A
kritérium alkalmazása hozzájárul a komplex fejlesztések megvalósításához fegyelembe véve a
megye által megfogalmazott célok elérését.
II.3. kritérium alkalmazása: Veszprém megyén belül jelentősek a területi különbségek.
Ezek csökkentése kiemelt cél, amely a megye területfejlesztési dokumentumaiban
megfogalmazott jövőképben is hangsúlyosan jelenik meg: „Olyan terület … ahol az
indokolatlan egyenlőtlenségek mérséklődnek”. A megyei Területfejlesztési Koncepció 3.
átfogó célja pedig „A térszerkezet tudatos alakítása, versenyképességet segítő
szerkezetfejlesztés, a várostérségek összehangolt fejlesztése”, tehát a belső területi
kiegyenlítéshez való hozzájárulásra a megye rendkívül nagy hangsúlyt fektet, ezért indokolt
ennek megjelenítése a kiválasztási kritériumok között is. A területi különbségek csökkentése,
területi harmónia megteremtése a Stratégiai Program horizontális céljai között is szerepel.
A kritérium alkalmazása hozzájárul a területi kiegyenlítődéshez, akár az elmaradott területek
közvetlen fejlesztésével, akár a fejlettebb térségek gazdasági szerepkörének erősítésével,
amely közvetve a kedvezőtlenebb helyzetű térségekre is pozitívan hat.
II.6. kritérium alkalmazása: A területi egyenlőtlenségekkel párhuzamosan a munkaerőpiaci
helyzet is eltérő a megye egyes térségeiben. Emiatt a megyei területfejlesztési dokumentumok
is elérendő célként fogalmazzák meg, hogy „nő a foglalkoztatás, az aktív korú lakosság
minden rétege és a tenni kívánók számára esély lesz a munkavállalásra, illetve a megélhetést
biztosító önfoglalkoztatásra”. A foglalkoztatás növelése nem csupán a megyei Stratégiai
Program horizontális céljai között jelenik meg, hanem a Területfejlesztési Koncepció három
átfogó célja közül kettő is hangsúlyt fektet rá, hiszen nem csak a gazdasági növekedést és a
versenyképességet támogatja, hanem a megélhetés feltételeinek javítását szolgáló
gazdaságfejlesztésnek is alapjául szolgál. Ebből következően olyan fejlesztések támogatása
indokolt, melyek közvetlenül hozzájárulnak a munkahelyek számának növeléséhez, ezáltal
közvetve a foglalkoztatottság és a vásárlóerő növeléséhez, így mindenképpen indokolt a
szempont megjelenítése a kiválasztási kritériumok között.
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