Útmutató
a 2014-2020 időszakra vonatkozó projektgyűjtő adatlapok
kitöltéséhez

I. Tájékoztatás a megyei területi tervezés hátteréről:
A 2014-2020-as Európai Uniós költségvetési ciklusban a megyei
önkormányzatoknak fontos szerepe lesz, ugyanis – a korábbi időszaktól
eltérően – elkülönített forrással rendelkeznek majd a megyei
területfejlesztési dokumentumokban rögzített célok eléréséhez. Ehhez
kapcsolódóan a Heves Megyei Önkormányzat legfontosabb feladata
jelenleg a Heves Megyei Területfejlesztési Program (2014-2020)
megalkotása,
valamint
az
Operatív
Programokhoz
kapcsolódó
részdokumentumok elkészítése. Ez utóbbi vonatkozásában három
tervezési részterület került meghatározásra:
1. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz (TOP)
illeszkedő megyei gazdaságfejlesztési részprogram elkészítése
2. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz illeszkedő
kistérségi fejlesztési részprogramok elkészítése
3. Ágazati Operatív
összeállítása

Programokhoz

kapcsolódó

részdokumentumok

A tervezés célja az elkövetkező hét év forrásfelhasználásának fókuszálása
a megyei igényeknek megfelelően, a források időbeli ütemezésének
tervezése, valamint a lehetséges partnerek azonosítása. A tervezés
jelenlegi szakaszában a lehetséges fejlesztési projektek/projektötletek
összegyűjtése és a TOP tématerületei, valamint az ágazati Operatív
Programok szerinti feldolgozása történik meg, majd a jövő évben az egyes
részdokumentumok részletesebb kidolgozására kerül sor.
1. Megyei gazdaságfejlesztési részprogram elkészítése:
A megyei önkormányzatok elsődlegesen a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Programban (TOP) megvalósuló fejlesztésekhez készítenek elő

megyei szintű gazdaságfejlesztési részprogramokat a TOP tartalmi és
forrás keretei között. A Heves Megyei Önkormányzat széles partnerséget
biztosítva elsősorban a megyében található gazdasági társaságok
bevonásával térképezi fel a fejlesztési igényeket, melyek a megyei
gazdaságfejlesztési részprogram alapjait képezik a 2014-2020-as európai
uniós tervezési időszakra.
2. Kistérségi fejlesztési részprogramok elkészítése:
A megyei területfejlesztési részdokumentum másik meghatározó fejezetét
a megyében található kistérségek integrált fejlesztési részprogramjai
képezik. A megyék feladata az, hogy minden egyes kistérség
vonatkozásában
kijelöljenek
1-1
integrált
kistérségi
fejlesztési
részprogramot.
E
kistérségi
fejlesztési
projektcsomagok
TOP
tématerületenként állhatnak egy integrált projektből a 7 éves
forráskeretre, de tartalmazhatnak több projektből álló ütemezett
fejlesztéseket is.
3.
Ágazati
Operatív
Programokhoz
kapcsolódó
részdokumentumok:
A megyei önkormányzatok feladatai közé tartozik továbbá az ágazati
operatív programokhoz kapcsolódó részdokumentumok összeállítása.
Ennek keretében összegyűjtésre kerülnek azok a fejlesztési elképzelések,
amelyek az alábbi operatív programokhoz kapcsolódnak:







Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)
Környezeti és Energetikai Hatékonysági Operatív Program (KEHOP)
Intelligens Közlekedésfejlesztés Operatív Program (IKOP)
Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP)
Vidékfejlesztési Operatív Program (VOP)

II. A projektgyűjtő adatlapok kitöltése
A fent bemutatott három részterülethez kapcsolódóan külön-külön
projektgyűjtő adatlapok kerültek összeállításra Microsoft Office Excel (.xls)
formátumban.
A projektjavaslatokat „fejlesztési tématerületek” köré kell
csoportosítani. Ez azért fontos, mert csak azok a projektek
kaphatnak
EU-s
támogatást,
melyek
valamely
fejlesztési
tématerülethez kapcsolódnak. A megyei gazdaságfejlesztési és a
kistérségi részprogramok lehetséges tématerületeinek listái beépítésre
kerültek az adott projektgyűjtő adatlap „tématerületek” munkalapjára.
Az ágazati Operatív Program adatlapján elég a vonatkozó OP kiválasztása.
Az ágazati Operatív Programokat részletes bemutató táblázatok külön .pdf
fájlban találhatóak.

Egyes cellák kitöltéséhez lábjegyzetet illesztettünk be, melyben
meghatározásra került a cella lehetséges tartalma. Más helyeken a kitöltés
gyorsítása érdekében legördülő menü került beépítésre.
Amennyiben projekthez nem köthető javaslata van, azt is megküldheti
számunkra a lent látható e-mail címre.
Az adatlapokat elektronikus formában a tfejleszt@hevesmegye.hu email címre kell megküldeni, a kitöltött adatlapot csatolt fájlként
mellékelve. Az email tárgyában kérjük a „projektgyűjtés 2014-2020”
jeligét szerepeltetni.
Az adatlapok beérkezési határideje 2013. október 25.
További információk a www.hevesmegye.hu honlapon érhetőek el.
Eger, 2013. október 08.
Heves Megyei Önkormányzati Hivatal
Területfejlesztési és Területrendezési
Osztály

