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Szabolcs-Szatmár-Bereg megye jövőképe: 

 

“2030-ban Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye egy olyan hely, ahol jó élni.” 

 

 

A helyzetértékelés fő következtetései és 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2030-ra 

elérni kívánt jövőképe alapján határozható 

meg a megye fejlesztési igénye a 2020-ig 

terjedő időszakra. 

(átfogó, stratégiai és horizontális célok). 

 

 

 

SZABOLCS- SZATMÁR- BEREG MEGYE 

STRATÉGIAI PROGRAMJA 



A MEGYE FEJLESZTÉSÉNEK CÉLRENDSZERE 



A MEGYE FEJLESZTÉSÉNEK CÉLRENDSZERE 

Átfogó célok: 

- Az aktív megye - értékteremtő foglalkoztatás és az aktivitás 
növelése 

- A szolidáris megye - a mélyszegénység felszámolása és a 
leszakadó térségek felzárkóztatása 

- A vonzó megye - vonzó természeti, társadalmi, kulturális és 
gazdasági környezet megteremtése 

Stratégiai célok: 

1. Versenyképes élelmiszergazdaság - az agrárgazdaság erősítése 
fókuszált módon 

2. Zöld megye - zöldgazdaság, klímabarát energiagazdálkodás, a 
klímaváltozáshoz való alkalmazkodás 

3. Proaktív megye - a megyei szintű gazdasági, társadalmi 
önszerveződés feltételeinek kialakítása 

4. Képzett megye - rugalmas szakképzési, felsőoktatás és innovációs 
környezet kialakítása 

 

 

 

 

 
 

 

 



A MEGYE FEJLESZTÉSÉNEK CÉLRENDSZERE 

5. Fejlett centrum - a nyíregyházi agglomerációnak mint gazdasági-

foglalkoztatási, közszolgáltatási és kulturális centrumnak a fejlesztés 

6. Dinamizálódó decentrumok és szolgáltató járásközpontok- a 

megyei gazdasági decentrumok és járásközpontok funkcióbővítése 

és összehangolt fejlesztése 

7. Élhető vidék és felzárkózó külső perifériák - a megye külső 

perifériáinak komplex felzárkóztatása és a vidéki térségek integrált 

fejlesztése 

 

Horizontális célok: 

- Intelligens növekedés 

- Fenntartható növekedés 

- Befogadó növekedés 

 



A MEGYEI TERVEZÉS FOLYAMATA 

• Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési 

Koncepció elkészítése és elfogadása (2014.02.20.) 

 

• Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési 

Program elkészítése és elfogadása (2014.09.30.) 

 

• Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Integrált Területi 

Program 4.0 verziójának elkészítése és 

megküldése az Irányító Hatóság részére 

(2015.08.31.) 

 



A TÁMOP-7.2.1-11/K-2015-0003 PÁLYÁZAT ALAPVETÉSEI 

A pályázat elsődleges célja a fejlesztések hatékonyságának 
növelése 

 

- stratégiai dokumentum elkészítése, amely 

  kiegészíti a területfejlesztési tervdokumentumokat 

  erősíti a megyei koordinációs és monitoring tevékenységet  

- az intézményi infrastruktúra felkészítése a 2014-2020-as 
uniós pályázati ciklusban kötelezően ellátandó feladatok 
végrehajtására 

-  a partneri kapcsolatok erősítése a megyei önkormányzat és a 
megyei potenciális pályázók köre között 

- civil helyzetértékelési tanulmány 

- képzés 
 

 



A TOP ÉS AZ EFOP LEHETSÉGES KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI 

A MEGYÉBEN 

2.A.1. EFOP Prioritási tengely- Együttműködő társadalom 

 

 A külső perifériák felzárkóztatása 

A megye határmenti területei – kiemelten a Szatmár-Beregi 
térség – hátrányos helyzetű, fokozatosan leszakadó térségek.  

A külső perifériák elmaradottsága erőteljes visszahúzó erő, 
további leszakadásuk társadalmi feszültségeket gerjeszthet.  

 

 A leszakadó rétegek – ezen belül a romák – 
felzárkóztatása 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében kiemelt jelentőségű a 
társadalmi integráció kérdése. 

 

 

 

 

 

 



A TOP ÉS AZ EFOP LEHETSÉGES KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI 

A MEGYÉBEN 

2.A.1. EFOP Prioritási tengely- Infrastrukturális beruházások 

a társadalmi együttműködés érdekében 

 

 A külső perifériák felzárkóztatása 

a) beruházás a nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló 

egészségügyi és szociális infrastruktúrába, az egészségi 

állapot egyenlőtlenségeinek csökkentésébe; és  

b) a rászoruló városi és falusi közösségek és közösségi 

szolgáltató helyek fizikai rehabilitációjának és gazdasági 

fellendülésének támogatása.  

 

 A megye versenyképes decentrumainak fejlesztése 

 



A TOP ÉS AZ EFOP LEHETSÉGES KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI 

A MEGYÉBEN 

2.A.1. EFOP Prioritási tengely- Gyarapodó tudástőke 

 

 A megye gazdasági fejlődését elősegítő oktatási és 

innovációs rendszer kialakítása 

 

 A leszakadó rétegek – ezen belül a romák – 

felzárkóztatása 

A leszakadó városi és vidéki térségekben alacsony az 

átlagos képzettségi szint, gyenge az iskolai teljesítmény 

és magas a korai iskolaelhagyók aránya.  

 

 

 

 

 



A TOP ÉS AZ EFOP LEHETSÉGES KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI 

A MEGYÉBEN 

2.A.1 EFOP 5. PRIORITÁSI TENGELY- Pénzügyi 

eszközök alkalmazása a társadalmi együttműködés 

erősítése érdekében, valamint társadalmi innováció és 

transznacionális együttműködések 

 

A prioritási tengely technikai jelleggel tartalmazza részint a 

társadalmi együttműködés erősítése érdekében 

alkalmazott pénzügyi eszközöket, részint a társadalmi 

innovációt szolgáló műveleteket és a transznacionális 

együttműködést. 

 



• A megyei önkormányzat, az önkormányzati 

hivatal és az önkormányzat érdekeltségi 

körébe tartozó gazdasági társaságok 

szakmailag felkészülten várják az új 

fejlesztési időszak feladatait. 

 

• Célunk, hogy részt vegyünk a TOP 

célcsoportok más ágazati operatív 

programokban megvalósuló fejlesztéseiben 

is. 



KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET! 


