5. táblázat: Az ágazati Operatív Programok tervezett prioritásai és intézkedései
Gazdaságfejlesztési és Innováció Operatív Program (GINOP)
Arány
PRIORITÁS

1. KKV-k
versenyképességének és
hatékonyságának
fejlesztése

2. Tudásgazdaság
fejlesztése

(OP-n
belül)

22,00%

Finanszírozó
Alap

ERFA

Tematikus koncentráció - fő
terület
(3) A kis- és középvállalkozások,
a mezőgazdasági (az EMVA
esetében), a halászati és
akvakultúra-ágazat (az ETHA
esetében) versenyképességének
javítása.
(4) Az alacsony szén-dioxidkibocsátású gazdaságra való
áttérés támogatása minden
ágazatban

18,00%

ERFA

(1) A kutatás, a technológiai
fejlesztés és az innováció
erősítése

Specifikus cél(ok) megnevezése
1. Vállalatok versenyképességének javítása (iparés innováció politikai fókusszal)
2. Vállalatok működéséhez szükséges
infrastrukturális háttér fejlesztése
3. Vállalkozások hálózatosodásának elősegítése
4. Vállalkozások versenyképességének javítása a
kiemelt térségekben, várostérségekben
5. Vállalkozások megújuló energia
felhasználásának és energiahatékonyságának
növelése
1. A tudásfelhasználás segítése
2. A tudásáramlás erősítése
3. A tudásbázisok megerősítése
1. Versenyképes IKT szektor fejlesztése
2. A digitális gazdaság fejlődésének előmozdítása

3.
Infokommunikációs
fejlesztések

10,00%

ERFA

(2) az IKT-khoz való hozzáférés
elősegítése és e technológiák
használatának és minőségének
fokozása

3. Elektronikus közigazgatás és kiemelt
közszolgáltatások infokommunikációs fejlesztései
4. A digitális tudás és tudatosság elterjedésének
fejlesztése
5. Szélessávú infrastruktúra és hálózatok
fejlesztése

4. Célzott
munkahelyteremtés,

15,50%

ERFA

(8) A foglalkoztatás bővítése és a 1. Munkahelyek megtartása és új munkahelyek
létrehozása
munkaerő mobilitásának

Beavatkozások, intézkedések

1. Kiemelt növekedési ágazatok és iparágak célzott,
innováció és versenyképesség orientált fejlesztése
2. Üzleti infrastruktúra fejlesztése
3. Hálózati gazdaság fejlesztése
4. Kiemelt növekedési zónák és térségek célzott
gazdaságfejlesztési programjai
5. Vállalkozások megújuló energia felhasználását és
energiahatékonyság-növelését
célzó
fejlesztések
támogatása

1. Vállalati K+F+I tevékenység támogatása
2. Stratégiai K+F együttműködések és kezdeményezések
3. Kutatóintézeti és nemzetközi kiválóság
1. Versenyképes IKT szektor fejlesztése
2. A digitális gazdaság fejlődésének előmozdítása
3.
Elektronikus
közigazgatás
és
kiemelt
közszolgáltatások infokommunikációs fejlesztései
4. A digitális tudás és tudatosság elterjedésének
fejlesztése
5. Szélessávú infrastruktúra és hálózatok fejlesztése
1. Munkahelyteremtő- és megtartó, valamint kiemelt
társadalmi gazdaságfejlesztések
2. Az egészséggazdasághoz és a kreatív gazdasághoz
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Arány
PRIORITÁS

(OP-n
belül)

Finanszírozó
Alap

megőrzés, kiemelt
szolgáltatás és
társadalmi
gazdaságfejlesztés

Tematikus koncentráció - fő
terület

Specifikus cél(ok) megnevezése

támogatása

2. Innovatív, kreatív és minőségi szolgáltatás- és
termékfejlesztés

(3) A kis- és középvállalkozások,
a mezőgazdasági (az EVMA
esetében), a halászati és
akvakultúra-ágazat (az ETHA
esetében) versenyképességének
javítása

3. A hatékonyan működő gazdaság alulról
építkező intézményrendszerének megerősítése

Beavatkozások, intézkedések
kapcsolódó kiemelt szolgáltatások fenntartható és
innovatív fejlesztése
3. Kiemelt természeti és kulturális örökségi vonzerők,
termékek, valamint a kapcsolódó európai hálózatok
fejlesztése
4. A versenyképes szakmai és gazdaságfejlesztési
intézményrendszer központi fejlesztései

(4) Az alacsony szén-dioxidkibocsátású gazdaságra való
áttérés támogatása minden
ágazatban

5. Foglalkoztatás
ösztönzése és a
vállalati
alkalmazkodóképes
ség fejlesztése

18,00%

ESZA

1. A munkanélküliek és inaktívak vállalkozóvá válásának
támogatása
1. A munkanélküliek és inaktívak munkába
2. Munkaerő-piaci belépést elősegítő célzott
állásának ösztönzése és támogatása
támogatások
2. A munkaerő-piaci szolgáltatások
3. Hátrányos helyzetű munkanélküliek és inaktívak
(8) a foglalkoztatás bővítése és a
hatékonyságának és minőségének javítása
foglalkoztathatóságának javítása
munkaerő mobilitásának
3. Hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának 4. Ifjúsági garancia
támogatása;
javítása és a szociális gazdaság fejlesztése
5. Munkaerő-piaci szolgáltatások fejlesztése
(9) a társadalmi befogadás
6. Társadalmi vállalkozások támogatása, a szociális
4. Az egész életen át tartó tanulás ösztönzése és
segítése és a szegénység elleni
gazdaság fejlesztése
támogatása
harc
7. Nem állami szervezetek komplex foglalkoztatási
(10) beruházás az oktatásba,
5. A gazdaság igényeihez igazodó képzési
programjai
készségekbe és az egész életen
intézményrendszer kialakítása
8. Kompetencia-fejlesztés és képzés
át tartó tanulásba
6. A munkaerő versenyképességének javítása
9. A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések és
7. A vállalatok alkalmazkodóképességének javítása szolgáltatások
10. A szakképzés és felnőttképzés fejlesztése, a duális
képzés elterjesztése
11. Vállalati és kulcságazathoz kapcsolódó képzések
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Arány
PRIORITÁS

(OP-n
belül)

Finanszírozó
Alap

Tematikus koncentráció - fő
terület

(3) A kis- és középvállalkozások,
a mezőgazdasági (az EMVA
esetében), a halászati és
akvakultúra-ágazat (az ETHA
esetében) versenyképességének
javítása.

6. Pénzügyi
eszközök és
szolgáltatások
fejlesztése

Specifikus cél(ok) megnevezése

KKV-k külső finanszírozáshoz való hozzáférésének
javítása

Beavatkozások, intézkedések
12. Munkahelyi rugalmasság elterjesztése
13. A jogszerű foglalkoztatás ösztönzése
14. Üzleti képességek fejlesztése
1. Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javítása
2. Támogatásközvetítésben részt vevő pénzügyi
közvetítők fejlesztése

(1) A kutatás, a technológiai
fejlesztés és az innováció
erősítése
15,00%

ERFA

(8) A foglalkoztatás bővítése és a
munkaerő mobilitásának
támogatása
(4) Az alacsony szén-dioxidkibocsátású gazdaságra való
áttérés támogatása minden
ágazatban
(2) Az IKT-khoz való hozzáférés
elősegítése és e technológiák
használatának és minőségének
fokozása
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Arány
PRIORITÁS

(OP-n
belül)

7. Technikai
segítségnyújtás

1,50%

Összesen

100%

Finanszírozó
Alap

ESZA

Tematikus koncentráció - fő
terület

Specifikus cél(ok) megnevezése

Beavatkozások, intézkedések

1. Program végrehajtási feladatok támogatása
2. Programkommunikációs és partnerségi feladatok
Az operatív program műveleteinek eredményes és támogatása
3. Programértékelési és egyéb előkészítési feladatok
hatékony megvalósítása.
támogatása
4. Projektfejlesztési, gazdasági információszolgáltatási,
elemzési és tervezési környezet fejlesztése

-

Emberi Erőforrás fejlesztési Operatív Program (EFOP)

PRIORITÁS

1. Infrastrukturális
beruházások a
társadalmi
befogadás
területén

Arány
(OP-n
belül)
15,11
%

Finanszírozó alap
ERDF

Tematikus koncentráció – fő
terület
9. A társadalmi befogadás
előmozdítása és a szegénység
elleni küzdelem

Specifikus cél(ok) megnevezése

1. A szegénység és hátrányos
átöröklődésének megakadályozása;

helyzetek

2. Minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés
fejlesztése;
3. Területi leszakadási folyamatok megállítása;
4. Társadalmi aktivitás, társadalmi kohézió
növelése

Beavatkozások, intézkedések

1. a szegénységben élő gyermekek életesélyeinek
növelése, az önálló életkezdés segítése
2. a befogadó társadalmi célokat szolgáló intézmények
és szolgáltatások fejlesztése, bentlakásos intézmények
kiváltása, új kapacitások létesítése
3.
területi
hátrányok
felszámolása
komplex
programokkal
4. mélyszegénységben élők, romák felzárkózását és a
szegregált
élethelyzetek
megszüntetését
segítő
infrastrukturális beruházások
5. közösségi terek és szolgáltatások fejlesztése a
fenntartható és megújulásra képes közösségekért, az
aktív társadalmi szerepvállalás erősítésére
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PRIORITÁS

2. Befogadó
társadalom

Arány
(OP-n
belül)
36,84
%

Finanszírozó alap
ESF

Tematikus koncentráció – fő
terület
9. A társadalmi befogadás
előmozdítása és a szegénység
elleni küzdelem

Specifikus cél(ok) megnevezése

1. Foglalkoztathatóság fejlesztése;
2. Társadalmi aktivitás, társadalmi kohézió
növelése;
3. A szegénység, és hátrányos helyzetek
átöröklődésének megakadályozása;
4. Területi leszakadási folyamatok megállítása;
5. Egészségtudatosság növelése és
egészségfejlesztés;
6. Minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés
fejlesztése;
7. Családok és idősek életminőségének javítása;
8. Munkaerőpiaci-integráció erősítése

Beavatkozások, intézkedések

1. a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű,
vagy veszélyeztetett csoportok foglalkoztathatóságának
javítása
2. aktív közösségi szerepvállalás és önkéntesség
fejlesztése
3. hátrányos helyzetűek, fogyatékos személyek és romák
bevonása a társadalmi folyamatokba és a befogadás
elősegítése, esélyegyenlőség javítása
4. társadalmi együttélés erősítése (antidiszkriminációs
és multikulturális programok, romák bevonása)
szemléletformálással
5. a gyermekek és
fiatalok képességeinek
kibontakoztatása
6. gyermekszegénység csökkentése
7. területi hátrányok felszámolását szolgáló komplex
programok emberi erőforrást célzó beavatkozásai
8. mélyszegénységben élők, romák felzárkózásának,
szegregált élethelyzetek felszámolásának segítése
9. a lakosság egészségtudatosságának növelése
10. a minőségi feladatellátást támogató eszközök és
alkalmazások bevezetése és fejlesztése
11. az intézményekben, szolgáltatások területén dolgozó
humán erőforrás fejlesztése, életpályájának javítása,
képzési rendszerek fejlesztése, dolgozói mobilitás
12. családok és idősek életminőségének és tevékeny
életmódjának, a nemzedékek közötti együttműködés
támogatása, 50+ társadalmi integrációjának elősegítése
13. hátrányenyhítés a szociális gazdaság eszközeivel
14. területi hátrányok megelőzése, az egymást erősítő,
elmaradottságot konzerváló folyamatok megtörése
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PRIORITÁS

Arány
(OP-n
belül)

Finanszírozó alap

Tematikus koncentráció – fő
terület

Specifikus cél(ok) megnevezése

Beavatkozások, intézkedések

3. Infrastrukturális
beruházások a
gyarapodó
tudástőke
érdekében

20,24

ERDF

10. Beruházás az oktatásba,
készségekbe és az egész életen
át tartó tanulásba

1. Minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés
infrastrukturális fejlesztése a gyarapodó
tudástőke érdekében

1. a gyarapodó tudástőke célját segítő szolgáltatások
infrastrukturális fejlesztése
2. KMR területén tervezett oktatási beruházások

4. Gyarapodó
tudástőke

22,27
%

ESF

10. Beruházás az oktatásba,
készségekbe és az egész életen
át tartó tanulásba

1. A minőségi oktatáshoz, neveléshez és
képzéshez való hozzáférés biztosítása és korai
iskolaelhagyás csökkentése;
2. A neveléshez és képzéshez való hozzáférés
biztosítása a nem formális és informális tanulási
formákon keresztül;
3. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők
arányának növelése;
4. A felsőoktatás minőségi színvonalának
emelése;
5. Intelligens szakosodás a felfedező
kutatásokban;
6. Az alapkutatások nemzetközi
versenyképességének növelése;
7. Tudományos utánpótlás javítása

1. A minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való
hozzáférés biztosítása, korai iskolaelhagyás csökkentése
2. A neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása
a nem formális és informális tanulási formákon keresztül
3. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányának
növelése
4. A felsőoktatás minőségi színvonalának emelése
5. Intelligens szakosodás a felfedező kutatásokban
6. Az alapkutatások nemzetközi versenyképességének
növelése
7. A tudományos utánpótlás javítása

1. A közigazgatás hatékonyságának fokozása;

1. Adminisztratív terhek komplex csökkentése és
átláthatóság növelése
2. Rugalmas, jó reagáló képességű közigazgatás
kialakítása
3. A közigazgatás személyi állományának fejlesztése
4. Közigazgatási szolgáltatások fejlesztése, az állam
szolgáltató jellegének erősítése
5. Az igazságügyi kapacitások fejlesztése és
igazságszolgáltatás korszerűsítése

1. A kutatás, a technológiai
fejlesztés és az innováció
megerősítése

5. Jó állam

4,05%

ESF

11. Az intézményi kapacitások
és a közigazgatás
hatékonyságának fokozása

2. Igazságügy korszerűsítése
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PRIORITÁS

6. Technikai
segítségnyújtás

Arány
(OP-n
belül)
1,5%

Finanszírozó alap
ESF

Tematikus koncentráció – fő
terület

Specifikus cél(ok) megnevezése

Beavatkozások, intézkedések

NA

Környezet és Energetikai Hatékonysági Operatív Program (KEHOP)

PRIORITÁS

Arány
(OP-n
belül)

Finanszírozó
Alap

Tematikus koncentráció – fő
terület
(5) Az éghajlatváltozáshoz való
alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és –kezelés
előmozdítása

1. Klímaváltozásra
való felkészülés

KA

Specifikus cél(ok) megnevezése

Beavatkozások, intézkedések

Specifikus cél 1:
Specifikus cél 1:
Klímaváltozáshoz
való
alkalmazkodás  Klímaváltozási vonatkozású adatbázis-fejlesztések,
megalapozása,
természeti
katasztrófák
hatásvizsgálatok, sérülékenység elemzések, kockázati
megelőzése
térképek, modellek, módszertanok kidolgozása.
Specifikus cél 2:

Katasztrófavédelmi
szempontú
kockázatbecslés
Felszíni vízkészletek megőrzése, fenntartható
fejlesztése
érdekében
egységes,
horizontális
és
térségi vízszétosztás fejlesztése
integrált módszertan kialakítása és informatikai
Specifikus cél 3:
Árvizek kártételei elleni védekezés fejlesztése
háttér felállítása.
Specifikus cél 4:
Specifikus cél 2:
Katasztrófa-kockázat kezelés fejlesztése, lakosság
 Térségi vízszétosztás fejlesztése
és intézmények felkészítése a természeti
 Belvízrendszerek
vízvisszatartáson
alapuló
katasztrófák kezelésér
korszerűsítése
 Duna-Tisza köze vízgazdálkodásának komplex
fejlesztése
Specifikus cél 3:
 Állami és önkormányzati árvízvédelmi művek
fejlesztése
 Dombvidéki vízgazdálkodás fejlesztése, tározók
építése
Specifikus cél 4:
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PRIORITÁS

Arány
(OP-n
belül)

Finanszírozó
Alap

Tematikus koncentráció – fő
terület

(6) Környezetvédelem és az
erőforrás-felhasználás
hatékonyságának előmozdítása

Specifikus cél(ok) megnevezése

Specifikus cél 1:
Ivóvíz-minőség javítása uniós és hazai
határértékek teljesítése céljából
Specifikus cél 2:
Szennyvíz-elvezetés és –tisztítási fejlesztések
környezetterhelés csökkentése, megelőzése
érdekében összhangban a Víz Keretirányelv
előírásaival
Specifikus cél 3:
Szennyvíziszap-kezelés és –hasznosítás
optimalizálása

2. Víziközműszolgáltatás
fejlesztése

KA

Specifikus cél 4:
Hatékonyabb víziközmű rendszerek kialakítása

Beavatkozások, intézkedések

 Polgári védelem fejlesztése (lakossági tájékoztatás és
tudatosság-fejlesztés feltételeinek megteremtése, a
természeti katasztrófák kezeléshez szükséges humán-,
és eszközinfrastruktúra bővítése
Tűzvédelem fejlesztése
Iparbiztonság fejlesztése
Specifikus cél 1:
 Ivóvízminőség javítás ivóvízkezelési technológiák
fejlesztésével, más vízbázisra áttéréssel, térségi
rendszerek kialakításával, rekonstrukcióval, illetve
ezek kombinációjával
 Vízminőség-javítási célú rekonstrukció
Specifikus cél 2:
 Új szennyvízgyűjtő rendszerek, szennyvíztisztító
telepek
építése,
meglévő
szennyvíz-gyűjtő
rendszerek, szennyvíztisztító telepek fejlesztése és
bővítése beleértve az építéshez, fejlesztéshez
kapcsolódó
hálózatrekonstrukciót
és
a
természetközeli szennyvíztisztítás megvalósítását;
 Komplex
projekt
részeként
közcsatornával
gazdaságosan el nem látható települések,
településrészek környezetbarát és költséghatékony,
szakszerű
egyedi
szennyvízkezelésének
megoldása/fejlesztése.
Specifikus cél 3:
 Szennyvíziszap-stratégiában
megfogalmazott
intézkedések végrehajtása
 Szennyvíziszap országosan egységes koncepció
alapján történő hatékony kezelése és optimális
hasznosítása érdekében szükséges beruházások,
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PRIORITÁS

Arány
(OP-n
belül)

Finanszírozó
Alap

Tematikus koncentráció – fő
terület

(6) Környezetvédelem és az
erőforrás-felhasználás
hatékonyságának előmozdítása

3. Vízvédelemmel,
települési
ivóvízellátással,
szennyvízkezeléssel
,
hulladékgazdálkod
ással,
levegőminőséggel
és zajvédelemmel
kapcsolatos
fejlesztések,
ökoinnováció

KA
ERFA

Specifikus cél(ok) megnevezése

Specifikus cél 1:
Hulladékgazdálkodással kapcsolatos fejlesztések
Specifikus cél 2:
Levegőtisztaság-védelemmel és zajcsökkentéssel
kapcsolatos fejlesztések elősegítése
Specifikus cél 3:
A 2000/60/EK Víz Keretirányelv végrehajtása
Specifikus cél 4:
Ökoinnovációs fejlesz-tések és kapcsolódó
beruházások

Beavatkozások, intézkedések

fejlesztések energiahatékonysági elemekkel
Specifikus cél 4:
 Integrált,
költséghatékonyabb,
biztonságosabb
irányítási rendszerek bevezetése, informatikai
fejlesztések
Rendszerek
energiaköltségének
csökkentése,
kapacitásoptimalizálást célzó beruházások
Specifikus cél 1:
 A
települési
hulladékhasznosító
és
ártalmatlanító hálózat kiépítése
 Állami/ önkormányzati tulajdonban lévő
szelektív gyűjtés fejlesztése, házhoz menő
szelektív gyűjtés kiépítése
 A lakosságnál keletkező veszélyes hulladékok
kezelésének megszervezése
 Komposztálás, biogáz termelés támogatása
 A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő
térségi szintű rekultivációs programok
elvégzése
 Nem veszélyes építési-bontási hulladékok 70%os anyagában történő hasznosítási arányának
elérése
 Azbesztmentesítés (veszélyes építési-bontási
hulladékok kezelése)
Specifikus cél 2:
 Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat
fejlesztése
 Régiók és települések levegőszennyezettség
forrásösszetételének meghatározása
 Légszennyező anyagok kibocsátási leltárának és

42

PRIORITÁS

Arány
(OP-n
belül)

Finanszírozó
Alap

Tematikus koncentráció – fő
terület

Specifikus cél(ok) megnevezése

Beavatkozások, intézkedések

előrejelzésének fejlesztése
POP Nemzeti Intézkedési Terv felülvizsgálata
Stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek
felülvizsgálata a nagyvárosi agglomerációkra,
valamint a nagy forgalmú vasutakra és
közutakra
 Zajcsökkentési intézkedési tervek végrehajtása
 Térinformatikai alapú, légszennyezettségi
modell létrehozása
Specifikus cél 3:
 A vízgyűjtő-gazdálkodási terv aktualizálása
 Ivó-vízbázisok védelme
 Vízfolyások és állóvizek szennyezés csökkentési
és
hidromorfológiai
állapotát
javító
intézkedések
 Szennyezett területek kármentesítése
 A vizeket érintő ágazati információs rendszerek
fejlesztése
 Monitoring fejlesztés, egyszeri felmérések
 Nagy tavainkra kiterjedő környezeti monitoring
rendszer
Specifikus cél 4:
 Szennyezés megelőzésre irányuló technológiai
innovációk
 Termékek
környezetvédelmi
szempontú
innovációja
 Szolgáltatások környezetvédelmi szempontú
innovációja
 Szennyezéskezelési technológiai innováció
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PRIORITÁS

4.
Természetvédelmi
és élővilágvédelmi
fejlesztések

Arány
(OP-n
belül)

Finanszírozó
Alap

KA
ERFA

Tematikus koncentráció – fő
terület

Specifikus cél(ok) megnevezése

(6) Környezetvédelem és az
erőforrás-felhasználás
hatékonyságának előmozdítása

Specifikus cél 1:
A közösségi jelentőségű fajok és élőhelytípusok
természetvédelmi helyzetének javítása
Specifikus cél 2:
A természetvédelmi kezelés infrastrukturális
feltételeinek javítása
Specifikus cél 3:
A fajok és élőhelyek természetvédelmi helyzetének
nyomon követéséhez szükséges feltételek
megteremtése
Specifikus cél 4:
Földtudományi természeti értékek és a kulturális
örökség szempontjából is jelentős védett
természeti értékek és területek megőrzése
Specifikus cél 5:
Működőképes természeti rendszerek
(ökoszisztémák) és tájak és az általuk nyújtott
szolgáltatások hosszú távú megőrzése

Beavatkozások, intézkedések

Specifikus cél 1:
 Élőhely-fejlesztés, -rekonstrukció védett és Natura
2000 területeken
 Közösségi jelentőségű, ill. védett növény és állatfajok
ex-situ megőrzéséhez, a fajmegőrzési programok
akciótervének
végrehajtásához
szükséges
eszközrendszer kialakítása, fejlesztése, célzott fajmegőrzési
beavatkozások
egyes
kedvezőtlen
természetvédelmi helyzetű fajok természetvédelmi
helyzetének javítása érdekében
Specifikus cél 2:
 Természetvédelmi
rendeltetésű
területek
mezőgazdasági
módszerekkel
fenntartott
élőhelyeinek
természetvédelmi
kezeléséhez
szükséges infrastrukturális háttér fejlesztése
 Természetvédelmi rendeltetésű erdők és „erdő”
művelési
ágú
területek
természetvédelmi
kezeléséhez, ill. a folyamatos erdőborítást biztosító
(pro silva) erdőkezeléshez szükséges infrastrukturális
háttér fejlesztése
Specifikus cél 3:
 Közösségi jelentőségű fajok és élőhely-típusok,
valamint az azokat veszélyeztető tényezők
monitorozásához szükséges eszközpark fejlesztése, a
Nemzeti
Biodiverzitás-monitorozó
Rendszer
továbbfejlesztése, infrastrukturális és intézményi
hátterének javítása
Specifikus cél 4:
 Kulturális örökségi jelentőséggel is rendelkező védett
természeti értékek és területek, valamint a
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PRIORITÁS

Arány
(OP-n
belül)

Finanszírozó
Alap

Tematikus koncentráció – fő
terület

Specifikus cél(ok) megnevezése

Beavatkozások, intézkedések

földtudományi értékek megőrzését és bemutatását
szolgáló fejlesztések
 Földtudományi természeti értékek, köztük a
barlangok megőrzését és bemutatását szolgáló
fejlesztések
Specifikus cél 5:
 Védett és Közösségi jelentőségű fajok szabad
mozgását és az élőhelyek közötti ökológiai
kapcsolatok biztosítását szolgáló infrastruktúra
kialakítása, fejlesztése, vonalas létesítmények
természetkárosító, tájromboló, és a fajok vándorlását
akadályozó hatásának mérséklése
 A
természetes
élőhelyek
feldaraboltságának
(fragmentációjának), illetve a fajok elterjedését
korlátozó diszkontinuitásának csökkentését és az
élőhelyek közötti ökológiai kapcsolatok biztosítását
szolgáló fejlesztések, táji léptékű élőhely-fejlesztési
programok, táj-rekonstrukció

5. Megújuló
energiaforrások
alkalmazása,
energetikai és
energiahatékonysá
gi fejlesztése

KA

(4) Az alacsony szén-dioxidkibocsátású gazdaság felé
történő elmozdulás támogatás
minden ágazatban
További kapcsolódó tematikus
célkitűzés:
(7) A fenntartható közlekedés
előmozdítása és
kapacitáshiányok megszűntetése
a főbb hálózati
infrastruktúrákban

Specifikus cél 1:
A megújuló energia felhasználás növelése a köz-,
lakossági- és gazdasági szektorban
Specifikus cél 2:
Az energiahatékonyság és az energiamegtakarítás
növelése a köz-, lakossági- és gazdasági
szektorokban
Specifikus cél 3:
Az üvegházhatású gázok kibocsátásának
csökkentése
Specifikus cél 4:
Az energiatudatosság növelése komplex

 Lakóépületek
(panel
és
nem
panel)
energiahatékonysági felújítása
 Új közel nulla energiaigényű lakó- és középületek
építésének ösztönzése.
 Állami
közfeladatot
ellátó
épületek
energiahatékonysági korszerűsítése
 Önkormányzati
közfeladatot
ellátó
épületek
energiahatékonysági korszerűsítése
 A gazdasági és nonprofit szektor energiahatékonysági
intézkedéseinek támogatása
 Távhőrendszerek energiahatékonysági fejlesztése és
megújuló alapra helyezése
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PRIORITÁS

Arány
(OP-n
belül)

Finanszírozó
Alap

Tematikus koncentráció – fő
terület

Specifikus cél(ok) megnevezése

Beavatkozások, intézkedések

 Decentralizált biomassza fűtőművek és kogenerációs
erőművek létesítésének elősegítése
 Geotermikus energia hasznosításának támogatása
 Biogáz hasznosítás és biometán alkalmazásának
támogatása
 Nap-, szél-, és vízenergia hasznosításának támogatása
 Hulladékok energetikai hasznosítása
 2. és 3. generációs bioüzemanyag gyártástechnológiák
piacra lépésének támogatása (adott technológia
vonatkozásában az első referencia üzem)
 Egyéb - nem épülethez kapcsolódó - közfeladat-ellátás
energiahatékonysági beavatkozások (pl. a közvilágítás
energiahatékonyabbá tétele)
 Komplex szemléletformálási programok indítása
 Kis kapacitású tározó rendszerek létesítése megújuló
termelő
egységek
mellé,
a
decentralizált
szabályozások megvalósítása érdekében
Intelligens hálózati projektek terjesztése (smart grid)
Specifikus cél 1:
Specifikus cél 1:
Szakterületi (víz, szennyvíz, levegő, talaj, hulladék,  Vízgyűjtő-gazdálkodással összefüggő és ivóvíz készlet
védelmét szolgáló K+F+I támogatása:
természetvédelem) környezetügyi K+F+I
 Talajvédelemhez és kármentesítéshez kapcsolódó KFI
Specifikus cél 2:
támogatása
A környezeti terhelés megelőzésére irányuló
 Szennyvízgazdálkodással
kapcsolatos
K+F+I
technológiák kutatása, fejlesztése és a termékek
támogatása:
újrahasználhatóságának növelése, KFI
 Hulladékkezeléssel kapcsolatos K+F+I támogatása:
eredmények és igények nyomon követése,
 Természetvédelmi
fejlesztésekhez
kapcsolódó
a vállalkozások környezettechnológiai
környezetvédelmi K+F+I támogatása:
fejlesztéseinek innovációs és kutatási

Levegőtisztaság-védelemhez
és zajvédelemhez
beruházásainak támogatása a vállalati
kapcsolódó
K+F+I:
környezetvédelmi vezetési rendszerek kiépítéséhez
szemléletformálási programok megvalósításán
keresztül
Specifikus cél 5:
A villamosenergia-rendszer alkalmassá tétele a
megújuló, energiahatékonysági és kibocsátáscsökkentési célok végrehajtására

6. Környezetügyi
K+F+I,
szemléletformálás

ERFA
ESZA

(1) A kutatás, technológiai
fejlesztés és az innováció
erősítése
További kapcsolódó tematikus
célkitűzés:
(4) Az alacsony szén-dioxidkibocsátású gazdaság felé
történő elmozdulás támogatás
minden ágazatban
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PRIORITÁS

Arány
(OP-n
belül)

Finanszírozó
Alap

Tematikus koncentráció – fő
terület

Specifikus cél(ok) megnevezése

és a termékek ökocímke minősítéséhez szükséges
fejlesztések ösztönzése, valamint a
„Tudásháromszög” együttműködésének
fejlesztése,
Specifikus cél 3:
Környezetügyi szemléletformálás és tervezés

Beavatkozások, intézkedések

Specifikus cél 2:
 A hazai környezettechnológiai innovatív KKV-k
külpiacra jutásának elősegítése
hálózatosodás, vállalatok, K+F központok és
felsőoktatás közötti kapcsolatok és szinergiák
erősítése
 Anyag- és energiahatékonyságot növelő innovációk,
környezetterhelést megelőző alapú technológiai
innovációk
 A vállalati környezetvédelmi vezetési rendszerek és a
termékek ökocímke minősítésének ismertségének,
elterjedésének ösztönzése,
 A kulcsfontosságú, új technológiák (ideértve a nano-,
foto-, biotechnológiákat) környezetvédelmi célú
alkalmazása,
korszerű
anyagok
kifejlesztése,
környezeti hatásának vizsgálata
Specifikus cél 3:
 A környezettudatos életvitelt elősegítő programok,
szakmai,
módszertani
anyagok
kidolgozása,
bemutatóházak létrehozása, fejlesztése
 A lakossági környezetvédelmi szemléletformálás,
oktatás, képzés szervezése, a fenntartható fogyasztási
szokások
elterjesztése
és
a
fogyasztók
környezettudatosságának növelése
 Intézmények és vállalkozások környezettudatos
működésének
elősegítése,
a
vállalati
környezetvédelmi
vezetési
rendszer
(EMAS)
ismertségének növelése,
 A kisebb környezeti terhelést jelentő alternatívák
ösztönzése, a környezetbarát, ökocímke minősítő és
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PRIORITÁS

Arány
(OP-n
belül)

Finanszírozó
Alap

Tematikus koncentráció – fő
terület

Specifikus cél(ok) megnevezése

Beavatkozások, intézkedések

termékjelölési rendszerek ismertségének növelése
 Szakterületi
fejlesztéseket
megalapozó
környezetvédelmi tervek készítése és a megvalósítást
segítő környezetvédelmi programok elkészítése
7. Technikai
segítségnyújtás

Intelligens Közlekedésfejlesztés OP

PRIORITÁS

1. Nemzetközi
(TEN-T) közúti
elérhetőség
javítása
2. Nemzetközi
(TEN-T) vasúti és
vízi elérhetőség
javítása
3. A regionális
közúti
elérhetőség és
közlekedésbiztonság
fejlesztése
4. A regionális
vasúti
elérhetőség és

Arány (OP-n
belül)

29,20%

30,00%

9,30%

30,00%

Finanszírozó
Alap

Kapcsolódó tematikus
cél

Specifikus cél(ok) megnevezése

Beavatkozások, intézkedések

KA

1.1. TEN-T törzshálózat fejlesztése
1.2. TEN-T átfogó hálózat fejlesztése

Szomszédos térségek (pl. Románia, Ausztria) felé vezető
tranzitvonalak és TEn-T tengelyeken fekvő külső városi
gyűrű közúti kapcsolatainak fejlesztése

KA

2.1. TEN-T törzshálózat fejlesztése
2.2 TEN-T átfogó hálózati fejlesztések

TEN-T vasútvonalak EU előírásokra (225 kN tengelyterhelés, ERTMS jelző- és biztosítóberendezés) történő
átépítése, RIS fejlesztések

ERFA

KA

7. Fenntartható
közlekedés és a fő
infrastruktúra
hálózatokon a
szűkkereszt-metszetek
eltávolítása

A közúti közlekedés-biztonság javítása
3.1. Regionális közúti elérhetőség javítása
3.2. Közlekedés-biztonság javítása

A TEN-T-n kívüli térszerkezeti szempontból jelentős
városok közúti kapcsolatainak fejlesztése (pl. rossz
elérhetőségű középvárosok)

Vasúti
sebességkorlátozások
4.1. Vasúti lassújelek felszámolása
vasútvillamosítás,
elővárosi
4.2. Vasútvonalak villamosítása
4.3. Elővárosi kötöttpályás közlekedés-fejlesztések közlekedésfejlesztések,
esetlegesen

felszámolása,
kötöttpályás
kapcsolódó
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PRIORITÁS

Arány (OP-n
belül)

Finanszírozó
Alap

Kapcsolódó tematikus
cél

Beavatkozások, intézkedések

Specifikus cél(ok) megnevezése

kötöttpályás járműbeszerzések

energiahatékonyság
javítása
5. Fenntartható
városi közlekedés
fejlesztése

10,00%

KA

6. Technikai
segítségnyújtás

1,50 %

ERFA

5.1. Kötöttpályás városi közlekedésfejlesztések
5.2. Intermodalitás javítása

Kötöttpályás városi közlekedés és intermodalitás (pl.
helyi és helyközi) javítása
Projekt-előkészítés és szakaszolt projektek.

Vidékfejlesztési Program

PRIORITÁS

Arány (OPn belül)

1. A tudásátadás és az
innováció
előmozdítása a
3%
mezőgazdáságban, az
erdészetben és a
vidéki térségekben

Finanszíro
zó Alap

Kapcsolódó
tematikus
célkitűzés

(1) A kutatás,
technológiai
fejlesztés és
innováció erősítése
EMVA

Prioritásokhoz kapcsolódó nemzeti
Fókuszterületek
Stratégiai célok
(1.a) Az innovációnak
és a tudásbázis
gyarapításának az
ösztönzése a vidéki
térségekben

(1.b ) A kapcsolatok
erősítése a
mezőgazdaság és az
(10) Beruházások
erdészet, valamint a
az oktatás,
kutatás és az
készségfejlesztés és
innováció között
élethosszig tartó
(1.c) Az egész életen
tanulás területén
át tartó tanulás és a
szakképzés
előmozdítása a

Tájaink természeti
értékeinek,
erőforrásainak
megőrzése.
Sokszínű és életképes
agrártermelés.
Élelmezési és
élelmiszerbiztonság.
A vidéki gazdaság
létalapjainak biztosítása,
a vidéki foglalkoztatás
növelése.
A vidéki közösségek
megerősítése, a vidéki
népesség

Prioritáshoz kapcsolódó
intézkedések (indikatív)

Fejlesztési területek
Kutatás, képzés,szaktanácsadás, innováció az alábbi
területeken:
Fenntartható biológiai alapok, alkalmazkodás
klímaváltozáshoz
Fenntartható erdőgazdálkodás fejlesztése
Klímaváltozás megelőzése és a hatásaihoz való
alkalmazkodás
Vidéki szellemi és fizikai infrastruktúra,
egészségfejlesztés, életképes vidéki települések, helyi
közösségek

Tudásátadás és
tájékoztatási tevékenységek
Tanácsadási szolgáltatások,
üzemvezetési és
helyettesítési szolgáltatások
Együttműködés

Növényi alapanyag előállítás
Állattenyésztés, állattatás
Területi vízgazdálkodás
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PRIORITÁS

Arány (OPn belül)

Finanszíro
zó Alap

Kapcsolódó
tematikus
célkitűzés

Prioritásokhoz kapcsolódó nemzeti
Fókuszterületek
Stratégiai célok
mezőgazdasági és az
erdészeti ágazatban

életminőségének javítása.

Prioritáshoz kapcsolódó
intézkedések (indikatív)

Fejlesztési területek
Fenntartható melléktermék hasznosítás
Versenyképes és fenntartható élelmiszeripar
Fenntartható agrárszerkezet és termeléspolitika

2. A versenyképesség
fokozása a
mezőgazdasági
termelés valamennyi
típusa esetében és a
mezőgazdasági
üzemek
életképességének
javítása

42 %

EMVA

(2.a.a)
Szerkezetátalakítás
megkönnyítése a
jelentős strukturális
problémákkal küzdő
mezőgazdasági
üzemekben,
nevezetesen a csekély
(3) A kis- és
piaci jelenléttel
középvállalkozások rendelkező
, a mezőgazdasági üzemekben, bizonyos
(az EVMA
ágazatokban működő
esetében) és a
piacorientált
halászati és az
üzemekben és azon
akvakultúra-ágazat üzemekben, amelyek
(az ETHA esetében) esetében a
versenyképességén mezőgazdasági
ek
tevékenységek
diverzifikálására van
javítása
szükség

Versenyképes,
diverzifikált, fenntartható
agrártermelés és
kockázatkezelés
Hozzáadott érték
növelése a magyar
élelmiszer-gazdaságban
Sokszínű és életképes
agrártermelés

Növényi alapanyag előállítás
Állattenyésztés, állattatás
Területi vízgazdálkodás
Fenntartható melléktermék hasznosítás
Versenyképes és fenntartható élelmiszeripar
Fenntartható agrárszerkezet és termeléspolitika

Beruházások tárgyi
eszközökbe
Állatjóléti intézkedés
Élelmiszeripari üzemek
szerkezetátalakításának
előmozdítása (Beruházások
tárgyi eszközökbe)

„Fiatal gazdálkodók
tematikus alprogram”

(2.a.b)A
szerkezetátalakítás
megkönnyítése az
élelmiszerfeldolgozás területén
(2.b) A generációs
megújulás
előmozdítása a
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PRIORITÁS

Arány (OPn belül)

Finanszíro
zó Alap

Kapcsolódó
tematikus
célkitűzés

Prioritásokhoz kapcsolódó nemzeti
Fókuszterületek
Stratégiai célok

Prioritáshoz kapcsolódó
intézkedések (indikatív)

Fejlesztési területek

mezőgazdasági
ágazatban.

3. Az élelmiszerlánc
szervezésének és a
kockázatkezelésnek a
mezőgazdaság terén
történő előmozdítása

3%

EMVA

(3.a) Az elsődleges
termelők
megfelelőbb
integrálása az
(3) A kis- és
élelmiszerláncba a
középvállalkozások minőségrendszerek, a
, a mezőgazdasági helyi piacokon és a
(az EVMA
rövid ellátási
esetében) és a
láncokon keresztül
halászati és az
folytatott promóció,
akvakultúra-ágazat a termelői csoportok
(az ETHA esetében) és a szakmaközi
versenyképességén szervezetek révén
ek
(3.b) A
javítása

4. A mezőgazdaságtól
és az erdészettől
függő ökoszisztémák
állapotának
helyreállítása,
megőrzése és javítása

26 %

EMVA

(5) Az
éghajlatváltozásho
z való
alkalmazkodás, a
kockázatmegelőzés
és -kezelés
ügyének
támogatása

(6) A

Versenyképes,
diverzifikált, fenntartható
agrártermelés és
kockázatkezelés
Hozzáadott érték
növelése a magyar
élelmiszer-gazdaságban
Élelmezési- és
élelmiszerbiztonság
A rövid ellátási láncok
kialakítása, szervezése,
promóciója és a termelői
részvétel erősítése

Termelői együttműködések
Versenyképes és fenntartható élelmiszeripar
Minőségpolitika – EU és nemzeti minőségi rendszerek
alkalmazásának e
előmozdítása
Hozzáadott értéknövelés, biztonságos
élelmiszerellátás, biztonságos piac
Területi vízgazdálkodás
Kockázatkezelés

mezőgazdasági
üzemekben
megvalósuló
kockázatkezelés
támogatása

Sokszínű és életképes
agrártermelés

(4.a) A biológiai
sokféleségnek többek
között a Natura 2000
területeken és a
jelentős természeti
értéket képviselő
gazdálkodás
tekintetében történő
helyreállítása és
megőrzése, valamint
az európai tájak

Fenntartható
erdőgazdálkodás

Fenntartható biológiai alapok, alkalmazkodás
klímaváltozáshoz

Sokszínű és életképes
agrártermelés

Fenntartható erdőgazdálkodás fejlesztése Az erdők
jóléti funkciójának megőrzése, erősítése

Klímaváltozás megelőzése és a hatásaihoz való
alkalmazkodás

A mezőgazdasági,
erdőgazdálkodási termékek
és az élelmiszerek
minőségrendszereinek
fejlesztése
Termelői, vállalati
együttműködések
ösztönzése
Termelői csoportok
létrehozása

Élelmezési- és
élelmiszerbiztonság

Tájaink természeti
Mezőgazdasági tevékenységhez kötődő természeti
értékeinek,
értékek, ökoszisztémák és erőforrások megőrzése,
erőforrásainak megőrzése fenntartható hasznosítása
Versenyképes,
diverzifikált, fenntartható

Klímaváltozás megelőzése és a hatásaihoz való
alkalmazkodás

Környezetvédelemhez és a
magas természeti értéket
képviselő terület közjóléti
értékének növeléséhez
kapcsolódó nem termelő
beruházások.
Alapvető szolgáltatások és a
falvak megújítása a vidéki
térségekben
Az agrár-környezetvédelmi
és az éghajlattal
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PRIORITÁS

Arány (OPn belül)

Finanszíro
zó Alap

Kapcsolódó
tematikus
célkitűzés
környezetvédelem
és az erőforráshatékonyság
propagálása

Prioritásokhoz kapcsolódó nemzeti
Fókuszterületek
Stratégiai célok
állapotának
helyreállítása és
megőrzése

agrártermelés és
kockázatkezelés

Prioritáshoz kapcsolódó
intézkedések (indikatív)

Fejlesztési területek
Természeti értékek és erőforrások védelme,
fenntartható használata

(4.b) A
vízgazdálkodás
javítása

Vidéki környezetminőség javítása

(4.c) A
talajgazdálkodás
javítása

Fenntartható erdőgazdálkodás fejlesztése

Területi vízgazdálkodás

Az erdők jóléti funkciójának megőrzése, erősítése

kapcsolatos kifizetések.
Ökológiai termelés
Natura 2000 kifizetések és a
víz-keretirányelvhez
kapcsolódó kifizetések
Hátrányos természeti
adottságokkal vagy egyéb
sajátos hátrányokkal
rendelkező területek
számára teljesített
kifizetések
Együttműködés
Az erdőgazdálkodás
biológiai alapjainak
megőrzése, a klímaváltozás
hatásainak csökkentése és
alkalmazkodás
Fenntartható
erdőgazdálkodási
rendszerek fejlesztése

5. Az erőforráshatékonyság
előmozdítása,
valamint az alacsony
széndioxid
kibocsátású és az
éghajlatváltozás
hatásaihoz
alkalmazkodni képes
gazdaság irányába
történő elmozdulás

5%

EMVA

(4) Az alacsony
szén-dioxidkibocsátású
gazdaság felé
történő elmozdulás

(5.a) A
mezőgazdaság általi
vízfelhasználás
hatékonyságának
fokozása

támogatása
minden ágazatban

(5.b) A
mezőgazdaság és az
élelmiszer-feldolgozó
iparág általi
energiafelhasználás

(5) Az
éghajlatváltozásho

Versenyképes,
diverzifikált, fenntartható
agrártermelés és
kockázatkezelés
Fenntartható
erdőgazdálkodás

Növényi alapanyag előállítás
Területi vízgazdálkodás
Természeti értékek és erőforrások védelme,
fenntartható használata

Az agrár-környezetvédelmi
és az éghajlattal
kapcsolatos kifizetések
Ökológiai termelés

Állattenyésztés, állattatás

Tájaink természeti
Fenntartható melléktermék hasznosítás
értékeinek,
Természeti értékek és erőforrások védelme,
erőforrásainak megőrzése
fenntartható használata

Erőforrás hatékonyságot
célzó beruházások és
együttműködések
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PRIORITÁS

Arány (OPn belül)

Finanszíro
zó Alap

támogatása a
mezőgazdasági, az
élelmiszer-ipari és az
erdészeti ágazatban

Kapcsolódó
tematikus
célkitűzés
z való
alkalmazkodás, a
kockázat
megelőzés és kezelés
ügyének
támogatása

(6) A
környezetvédelem
és az erőforráshatékonyság
propagálása

Prioritásokhoz kapcsolódó nemzeti
Fókuszterületek
Stratégiai célok

Prioritáshoz kapcsolódó
intézkedések (indikatív)

Fejlesztési területek

hatékonyságának
fokozása

Fenntartható melléktermék hasznosítás

(5.c) A megújuló
energiaforrások, a
melléktermékek, a
hulladékok, a
maradékok és más,
nem élelmiszer
jellegű nyersanyagok
biogazdasági célokra
történő szállításának
és felhasználásának
megkönnyítése

Fenntartható biológiai alapok, alkalmazkodás
klímaváltozáshoz
Az erdők jóléti funkciójának megőrzése, erősítése
Mezőgazdasági tevékenységhez kötődő természeti
értékek, ökoszisztémák és erőforrások megőrzése,
fenntartható hasznosítása
Klímaváltozás megelőzése és a hatásaihoz való
alkalmazkodás

Fenntartható erdőgazdálkodás fejlesztése

(5.d) A
mezőgazdaságból
származó dinitrogénoxid- és
metánkibocsátás
csökkentése
(5.e) A szénmegkötés
előmozdítása a
mezőgazdaságban és
az erdészetben

6. A társadalmi
befogadás
előmozdítása, a
szegénység
csökkentése és a
gazdasági fejlődés
támogatása a vidéki
térségekben

17 %

EMVA

(2) Az információs
és kommunikációs
technológiák
hozzáférhetőségén
ek,
használatának és
minőségének
javítása

(6.a) Segítségnyújtás
a diverzifikáláshoz, új
kisvállalkozások
alapításához és a
munkahelyteremtésh
ez

A vidéki közösségek
megerősítése, a vidéki
népesség
életminőségének javítása

A vidék gazdasági
létalapjainak biztosítása,
a vidéki foglalkoztatás
(6.b) A helyi fejlesztés
bővítése
előmozdítása a vidéki

Helyi gazdaságfejlesztés
Fenntartható melléktermék-hasznosítás
Versenyképes és fenntartható élelmiszeripar
Mezőgazdasági tevékenységhez kötődő természeti
értékek, ökoszisztémák és erőforrások megőrzése,
fenntartható hasznosítása
Helyi gazdaságfejlesztés

Mikrovállalkozások
fejlesztése, diverzifikáció
Alapvető szolgáltatások és a
falvak megújítása a vidéki
térségekben
Közösségvezérelt helyi
fejlesztések
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PRIORITÁS

Arány (OPn belül)

Finanszíro
zó Alap

Kapcsolódó
tematikus
célkitűzés

Prioritásokhoz kapcsolódó nemzeti
Fókuszterületek

térségekben
(8) A foglalkoztatás
előmozdítása és a
munkaerő
mobilitásának
támogatása

(9) A társadalmi
befogadás
előmozdítása és a
szegénység elleni
küzdelem
3. Az élelmiszerlánc
szervezésének és a
kockázatkezelésnek a
mezőgazdaság terén
történő előmozdítása

6. A társadalmi
befogadás
előmozdítása, a
szegénység
csökkentése és a
gazdasági fejlődés
támogatása a vidéki
térségekben

2) Az információs
és kommunikációs
technológiák
hozzáférhetőségén
ek,

- %

EMVA

(6.c) Az információs
és kommunikációs
technológiák
hozzáférhetőbbé
tétele, használatának
előmozdítása, és
minőségének javítása
a vidéki térségekben

(3.a) Az elsődleges
termelők
megfelelőbb
integrálása az
élelmiszerláncba a
minőségrendszerek, a
használatának és
helyi piacokon és a
minőségének
rövid ellátási
javítása
láncokon keresztül
folytatott promóció,
(8) A foglalkoztatás a termelői csoportok
előmozdítása és a
és a szakmaközi
munkaerő
szervezetek révén
mobilitásának
támogatása
6.b A helyi fejlesztés
előmozdítása a vidéki
(9) A társadalmi
térségekben
befogadás
előmozdítása és a
szegénység elleni

Stratégiai célok

Fejlesztési területek

Versenyképes,
diverzifikált, fenntartható
agrártermelés és
kockázatkezelés

Vidéki szellemi és fizikai infrastruktúra,
egészségfejlesztés, életképes vidéki települések, helyi
közösségek

Prioritáshoz kapcsolódó
intézkedések (indikatív)

Hozzáadott érték
növelése a magyar
élelmiszer-gazdaságban
Sokszínű és életképes
agrártermelés

Hozzáadott érték
növelése a magyar
élelmiszer-gazdaságban
Sokszínű és életképes
agrártermelés
A vidék gazdasági
létalapjainak biztosítása,
a vidéki foglalkoztatás
bővítése

Versenyképes és fenntartható élelmiszeripar
Fenntartható agrárszerkezet és termeléspolitika

A vidéki közösségek
megerősítése, a vidéki
népesség
életminőségének javítása
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PRIORITÁS

Arány (OPn belül)

Finanszíro
zó Alap

Kapcsolódó
tematikus
célkitűzés

Prioritásokhoz kapcsolódó nemzeti
Fókuszterületek
Stratégiai célok

Prioritáshoz kapcsolódó
intézkedések (indikatív)

Fejlesztési területek

küzdelem
3. Az élelmiszerlánc
szervezésének és a
kockázatkezelésnek a
mezőgazdaság terén
történő előmozdítása

2) Az információs
és kommunikációs
technológiák
hozzáférhetőségén
ek,

6. A társadalmi
befogadás
előmozdítása, a
szegénység
csökkentése és a
gazdasági fejlődés
támogatása a vidéki
térségekben

- %

Technikai
segítségnyújtás

TS: 4 %

EMVA

(3.a) Az elsődleges
termelők
megfelelőbb
integrálása az
élelmiszerláncba a
minőségrendszerek, a
használatának és
helyi piacokon és a
minőségének
rövid ellátási
javítása
láncokon keresztül
folytatott promóció,
(8) A foglalkoztatás a termelői csoportok
előmozdítása és a
és a szakmaközi
munkaerő
szervezetek révén
mobilitásának
támogatása
6.b A helyi fejlesztés
előmozdítása a vidéki
(9) A társadalmi
térségekben
befogadás
előmozdítása és a
szegénység elleni
küzdelem

Hozzáadott érték
növelése a magyar
élelmiszer-gazdaságban
Élelmezési- és
élelmiszerbiztonság
A vidék gazdasági
létalapjainak biztosítása,
a vidéki foglalkoztatás
bővítése

Versenyképes és fenntartható élelmiszeripar
Hozzáadott értéknövelés, biztonságos
élelmiszerellátás, biztonságos piac
Helyi gazdaságfejlesztés

A rövid ellátási láncok
kialakítása, szervezése,
promóciója és a termelői
részvétel erősítése
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Magyar Halgazdálkodási Operatív Program

PRIORITÁSTENGELY

Forrásarány
(OP-n belül) %

Forrás (Finanszírozó
Alap)

Célzott EU tematikus
célkitűzés

Alprioritások

b) a vízi biodiverzitás és
ökoszisztémák védelme és
helyreállítása
c) az akvakultúrához
köthető ökosziszté-mák
fejlesztése és az erőforráshatékony akvakultúra
előmozdítása
1. A fenntartható
és erőforráshatékony halászat
és akvakultúra
előmozdítása,
beleértve az
ezekhez
kapcsolódó
feldolgozást is

34 %

ETHA

(VI) környezetvédelem
és erőforráshatékonyság
ösztönzése

d) a magas szintű
környezetvédelmet, állategészségügyet és jólétet,
illetve közegészségügyet
szolgáló akvakultúra előmozdítása

Prioritástengelyben
tervezett
intézkedések,
beavatkozások

Prioritástengelyben
tervezett specifikus
cél(ok) megnevezése



A természetes vízi
halászat innovációs és
versenyképességének,
valamint környezeti
fenntarthatóságának
támogatása,
előmozdítása



A vízi állat- és
növényvilág védelmét és
gyarapodását szolgáló
statikus vagy mozgó
létesítmények építésének
támogatása



A környezetre gyakorolt
negatív hatás
csökkentésének vagy a
környezetre gyakorolt
pozitív hatás fokozásának
és az erőforrásfelhasználás hatékonyság
növelésének támogatása



Olyan extenzív
akvakultúra-formák
támogatása, amelyek
magukban foglalják a
környezet és a biológiai
sokféleség megőrzését és
javítását, valamint a
tájképnek és az
akvakultúra-övezetek
hagyományos

1. Fenntartható és
erőforrás hatékony
halgazdálkodás a
természetes vizeken
2. Jó állapotú vízi- és vizes
élőhelyek, egészséges és
stabil halállományok,
magas szintű biológiai
sokféleség
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PRIORITÁSTENGELY

Forrásarány
(OP-n belül) %

Forrás (Finanszírozó
Alap)

Célzott EU tematikus
célkitűzés

Alprioritások

Prioritástengelyben
tervezett
intézkedések,
beavatkozások

Prioritástengelyben
tervezett specifikus
cél(ok) megnevezése

tulajdonságainak a
megóvását

2. Az innovatív,
versenyképes és
tudásalapú
halászat és
akvakultúra
előmozdítása,
beleértve az
ezekhez
kapcsolódó
feldolgozást is

I) kutatás, technológiafejlesztés és innováció
erősítése

48 %

ETHA

(III) kis- és közepes
vállalkozások,
agrárszektor és
halászati szektor
versenyképességének
fejlesztése,
akvakultúrák
támogatása

(a) A technológiai fejlődés,
az innováció és a
tudástranszfer
megerősítésének
támogatása
b) A halászati és
akvakultúra vállalkozások,
különösen a kkv-k
versenyképességének és
életképességének
fokozása

1. Innovatív,
versenyképes és
fenntartható akvakultúra
ágazat, növekvő
halfogyasztás



Az innováció akvakultúra
terén történő ösztönzése



Az akvakultúra termelő
beruházásainak
támogatása



Az akvakultúra-termékek
és a tenyésztett fajok
diverzifikációjának
támogatása



A halak egészségét és
jólétét érintő fejlesztések
és korszerűsítések,
valamint a vadon élő
ragadozóktól való
védelmének támogatása



Saját termelésű
akvakultúra-termékek
feldolgozásának, piaci
értékesítésének és
közvetlen eladásának
támogatása



A halászati és
akvakultúra-termékek
feldolgozására irányuló
beruházások támogatása

c) új szakmai készségek és
az egész életen át tartó
tanulás fejlesztése
d) a halászati és
akvakultúra termékek
piacának jobb szervezése

Szakmai, tudományos,
marketing, jogi vagy
gazdasági természetű
halgazdálkodási
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PRIORITÁSTENGELY

Forrásarány
(OP-n belül) %

Forrás (Finanszírozó
Alap)

Célzott EU tematikus
célkitűzés

Alprioritások

Prioritástengelyben
tervezett
intézkedések,
beavatkozások

Prioritástengelyben
tervezett specifikus
cél(ok) megnevezése

tanácsadási
szolgáltatások nyújtása

3. A közös halászati
politika
7%
végrehajtásának
előmozdítása

ETHA



Az egész életen át tartó
tanulás, a tudományos és
technikai ismeretek és
innovatív gyakorlatok
terjesztése, valamint új
szakmai készségek
elsajátítása és
hálózatépítés
támogatása

1. Fenntartható és

erőforrás hatékony
halgazdálkodás a
(a) tudományos ismeretek természetes vizeken
2. Jó állapotú vízi- és vizes
és adatgyűjtés
élőhelyek, egészséges és
szolgáltatása

stabil halállományok,
b) ellenőrzés és
magas szintű biológiai
végrehajtás támogatása, sokféleség
az intézményi kapacitás
3. Innovatív, versenyképes
növelése és hatékony
és fenntartható
közigazgatás
akvakultúra ágazat,
növekvő halfogyasztás

Biológiai, technikai,
környezetvédelmi és
társadalmi-gazdasági
elsődleges adatok
gyűjtésének, kezelésének
és felhasználásának
támogatása
Ellenőrzés és végrehajtás

4. Halgazdálkodáshoz
köthető közösségek és
munkahelyek erősítése a
vidéki régiókban
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Forrásarány
(OP-n belül) %

PRIORITÁSTENGELY

4. A foglalkoztatás
és a területi
kohézió növelése

5%

Forrás (Finanszírozó
Alap)

Célzott EU tematikus
célkitűzés

Alprioritások

a) a gazdasági növekedés,
a társadalmi befogadás, a
munkahelyteremtés és a
munkaerő mobilitásának
támogatása a part menti
és kontinentális
területeken a halászattól
és akvakultúrától függő
közösségekben

ETHA

Prioritástengelyben
tervezett
intézkedések,
beavatkozások

Prioritástengelyben
tervezett specifikus
cél(ok) megnevezése

1. Halgazdálkodáshoz
köthető közösségek és
munkahelyek erősítése a
vidéki régiókban



Az ETHA-ból az integrált
helyi fejlesztésre a CLLDknek nyújtott támogatás

b) tevékenységek
diverzifikációja a halászati
ágazaton belül és más
tengeri ágazatokban

Az operatív program
műveleteinek eredményes
és hatékony
megvalósítása.
5. Technikai
segítségnyújtás

6%

ETHA

 Program végrehajtási
feladatok támogatása
 Programkommunikációs és
partnerségi feladatok
támogatása
 Programértékelési és egyéb
előkészítési feladatok
támogatása
 4. Projektfejlesztési,
gazdasági
információszolgáltatási és
tervezési környezet
fejlesztése
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