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A VMOP (Versenyképes–Magyarország Operatív 

Program)

Célok:

• Reagálni az ország területi kihívásaira:

– területi, regionális különbségek -> területi egyenlőtlenségek

csökkentése

– centrum-periféria megosztottság -> periférikus térségek

becsatolása, helyi erőforrások, együttműködés

– Budapest dominanciája -> policentrikus városhálózat kialakítása

• Fókusz:

– a kevésbé fejlett térségek,

– a fenntartható városfejlesztés



Tartalom
• Tematikus célkitűzések:

– PO5 „Polgárokhoz közelebb álló Európa”

– PO4 „Szociálisabb és Befogadóbb Európa”

– PO2 „Zöldebb Európa”

• Gazdaságélénkítés, munkahelyteremtés és munkahely-
megőrzés

• Települések élhetőségének javítása

• 5 prioritási tengely

– versenyképes megye

– klímabarát megye

– területi humán fejlesztések

– Budapest infrastrukturális fejlesztések

– Budapest humán fejlesztések
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A tervezés állása
• A megyék és a Főváros:

– területfejlesztési koncepciók és programok aktualizálása

» 314/2012 (XI.8.). Korm. rendelet alapján

» jelenleg társadalmi véleményezésen – elfogadásuk várhatóan
márciusban a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendeletben
meghatározottak alapján

• A megyék: integrált területi programok (ITP) tervezése

• A tagállam:

– VMOP szakmai tartalmának egyeztetése és véglegesítése az
Európai Bizottsággal

– az irányító hatóság a korábbi időszak tapasztalataira alapozva állítja
össze az OP felhívásainak szakmai tartalmát

– első felhívások között az integrált településfejlesztési stratégiák
támogatása az ERFA 9. cikk alá tartozó városok számára
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• Területfejlesztési dokumentumok aktualizálása

• Integrált Területi Programok tervezése (VMOP források)
− módszertani iránymutatás az irányító hatóságtól

− fejlesztési célterületek:
» fenntartható városfejlesztés városai

» komplex programmal fejlesztendő térségek

» kiemelt térségek

» városi agglomerációk térsége

» egyéb földrajzi célterületek

• Projekt előkészítési feladatok (PEA= projekt előkészítő 
alap felhívás – TOP-1.5.1-20)
− átfogó megyei dokumentumok, pl. megyei SECAP,  megyei 

kerékpárhálózati terv stb.

− konkrét beruházások előkészítését segítő dokumentumok, pl.: 
megvalósíthatósági tanulmányok, műszaki tervdokumentáció, 
integrált városfejlesztési stratégiák

A megyei tervezés



• Komplex projektek -> továbbra is ITS a 314/2012 (XI.8.). Korm.

rendelet alapján valamint IH módszertani iránymutatása szerint

− kevesebb, ugyanakkor szélesebb tevékenységi körű felhívások       több 

tevékenységre is kiterjedő integrált projektek

− a megye minden jogosult települése által pályázható források

• Fenntartható városfejlesztés, ERFA 9. cikk – kiemelt városi kör

− megyék által kijelölt városi kör

− nem csak megyei jogú, hanem egyéb, kis- és középvárosi szint

− önálló, védett stratégiai forráskeret 7+2 évre 

− integrált városfejlesztési stratégiára alapul

− város és várostérség együttműködése javasolt, két módon:

» stratégiai alapon

» a megye által földrajzi célterület kijelölésével

A települési tervezés
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