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Az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
stratégiai céljai

• Tartós növekedés
– Versenyképesség

– Gazdaság bázisának szélesítése

– Üzleti környezet fejlesztése

• Foglalkoztatás bıvítése
– Munkahelyteremtés

– Foglalkoztathatóság

– Üzleti környezet fejlesztése

• Horizontális célok
– Fenntarthatóság

– Társadalmi és területi kohézió

Megjegyzés: Fontos a SOP-ok és ROP-ok területi tartalmának erısítése.
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Az NFT I. és az ÚMFT
szerkezete
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NFT I. keretében megvalósított 
projektek a Nyugat-Dunántúlon

– Természetvédelmi Látogatóközpont létesítése Kıszegen

– Pannonhalmi Fıapátság Turisztikai Vonzerı Fejlesztési 
Programja I., A Világörökségi Helyszín Környezetrendezése

– A Sárvári Nádasdy Vár rehabilitációja

– Festetics örökségek fejlesztése és bemutathatóvá tétele 
(I. ütem) Vadászati Múzeum és Vasúttörténeti Kiállítás 
létrehozása

– Duna-menti kerékpárút Halászi-Darnózseli közötti 
8 km hosszú kerékpárút építése (Szigetközi kerékpárút)

– Sopron-Belváros - Deák tér rehabilitációs programja
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NFT I. tapasztalatai 
a Nyugat-Dunántúlon

• Megfelelı számú projekt állt rendelkezésre.

• Majdnem háromszoros támogatásigény a rendelkezésre álló forráshoz képest.

• Pályázói kör szőkítése: a ROP 2.1 és ROP 2.3 intézkedésnél is csak a 
hátrányos helyzető kistérségekbıl pályázhatnak

• A projektek/pályázatok értékelése megfelelı szinten valósul meg,

• Lassú a döntési mechanizmus >>> szerzıdéskötések elhúzódása. 

• A Pályázat Elıkészítı Alap (PEA) pályázatok beadásának elhúzódása miatt 
csúsztak az adott intézkedés szerzıdéskötései.

• NYDRFT sikeres projektfejlesztési tevékenysége (80 MFt).

• Állásfoglalások hiánya, esetleg késıi megküldése >>>lassúbb ügyintézés, 
mindkét felet hátrányosan érintve.

• Számos programban kizárólag budapesti ügyintézés volt lehetséges, 
a ROP-ban viszont volt régiós ügyintézı szervezet.
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A Nyugat-dunántúli Régió
jellemzıi – Területi szerkezet

• A térség földrajzi elhelyezkedésének felértékelıdése (Észak)

• Policentrikus területi rendszer

• Növekvı népesség (Észak)

• Elöregedés, elvándorlás (Dél)

• Nem megfelelı közlekedési kapcsolatok
(nagyvárosok között, alsóbbrendő úthálózat)

• Jelentıs területi különbségek (Észak-Dél; településhálózat)
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A Nyugat-dunántúli Régió
jellemzıi – gazdaság

• Feldolgozóipari bázisú Nyugat-Dunántúl lehetıségekkel (autóipari 
beszállító rendszerek) és veszélyekkel (egyoldalú iparszerkezet)

• Egyre inkább a tudásra koncentráló szolgáltatás vezérelt 
nagyvárosok 

• A turizmus növekvı szerepe (élmény- és gyógy-turizmus)
• Bıvülı hálózatok

De!!!!

• Észak-déli fejlıdési tengely az egy fıre jutó GDP-t tekintve
• Innovációs paradoxon
• Alacsony fokú együttmőködés a nagyipar és a KKV szektor között
• Szerkezeti válságok (textil-, cipı-, élelmiszeripar)
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Nyugat-Dunántúli a 
kezdeményezések régiója

Dr. Lados Mihály

Klaszterkezdeményezések 2000-tıl:

PANAC (2000), PANFA (2001), PANTERM (2001),
Pannon Gyümölcs Klaszter (2002 – megszőnt),
PANLOG (2005), PANTEX (2005), PANEL (2002, 2005)
Pannon Helyi Termék Klaszter (2005), 
Pannon Megújuló Erıforrás Klaszter (2006)

Pannon Gazdasági Kezdeményezés (PGK) - 2001:

együttmıködési hálózat, klaszterszervezıdések katalizátora,
regionális klaszter politika koordinációja, klaszteresedési
folyamatok elısegítése

Pannon Gazdasági Hálózat (PBN) - 2006:

ipari parkok, klaszter szervezetek, befektetés orientált,
nemzetközi projektek szervezése



A Nyugat-dunántúli Régió
jellemzıi – munkaerıpiac

Foglalkoztatás:
• Növekvı foglalkoztatás (száma és aránya egyaránt)

Munkanélküliség:
• Aránya mind az EU15 és EU25 átlag fele a fıbb munkanélküli 
csoportokban: teljes, nıi és pályakezdı munkanélküli ráta

• A tartós munkanélküli ráta az uniós átlag 80%-a

Képzettség:
• Képzett munkaerı
• Bıvülı számú hiányszakmák
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A Nyugat-dunántúli Régió
jellemzıi – környezet

• Gazdag épített és kulturális örökség

• Nagy kiterjedéső természetvédelmi területek

• Növekvı felelısségérzet a természeti értékek 
és a környezet megóvásáért 

• A gazdaság és a közlekedés növekedés kedvezıtlen 
környezeti hatásai

• Megoldatlan örökség (Szigetköz)
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Nyugat-dunántúli Operatív 
Program átfogó célja

Környezetileg tudatosan tervezett 
fejlesztésekkel a regionális adottságokhoz

illeszkedı gazdasági és közszolgáltatási 
infrastruktúra megteremtése a növekedés
és foglalkoztatás elısegítése érdekében.

Dr. Lados Mihály

Területi megközelítés

• nagyvárosok és közvetlen agglomerációjuk fejlesztése

• kis-, középvárosokkal rendelkező kistérségek fejlesztése

– kistérségi központok fejlesztése

– kistelepülések lakókörnyezetének, alapszolgáltatásainak fejlesztése



Az NYDOP specifikus céljai

1. Helyi innovatív erıforrásokra és vállalati hálózatokra épülı
gazdaság

2. Magas minıségő szolgáltatásokra és örökséghasznosításra 
alapozott turizmus

3. Térségközponti funkciókat hatékonyan ellátó, élhetı
városok alkotta városhálózat

4. Jó környezeti állapot és a térségi központok, alközpontok 
biztonságos elérhetısége.

5. Helyi sajátosságokra épülı közszolgáltatásokat támogató
infrastruktúra
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Az NYDOP és az ÚMFT kapcsolata
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Az NYDOP célrendszere

Környezetileg tudatosan tervezett fejlesztésekkel a regionális adottságokhoz 
illeszkedı gazdasági és közszolgáltatási infrastruktúra megteremtése a 

növekedés és foglalkoztatás elısegítése érdekében.

Átfogó cél

Specifikus 
célok

Helyi innovatív 
erıforrásokra és 

vállalati hálózatokra 
épülı gazdaság

Magas minıségő
szolgáltatásokra és 
örökséghasznosításra 
alapozott turizmus.

Térségközponti 
funkciókat hatékonyan 
ellátó, élhetı városok 
alkotta városhálózat

Jó környezeti 
állapot és a térségi 

központok, 
alközpontok 
biztonságos 
elérhetısége

Prioritások

Beavatko-
zások

Regionális 
gazdaságfejlesztés

Turizmusfejlesztés –
Pannon Örökség

Városfejlesztés Környezetvédelmi 
és közlekedési 
infrastruktúra

A regionális 
klaszterekhez kapcsolódó
szolgáltatások fejlesztése 
és a vállalkozói 
tanácsadási tevékenység 
igénybevételének 
támogatása

Komplex befektetés 
ösztönzés, a befektetıi 
környezet fejlesztése

A gazdaság fejlıdését 
szolgáló humánerıforrás-
fejlesztés

Pannon-termál program 
kiszélesítése

Pannon Kulturális Út

Tájegységi ökoturisztikai
(aktív) programok 
fejlesztése

Kereskedelmi 
szálláshelyek és 
szolgáltatásaik 
mennyiségi és minıségi 
fejlesztése

Helyi, térségi deszti-
náció menedzsment 
szervezetek, turisztikai 
klaszterek létrehozása, 
fejlesztése

Városközpontok érték-
ırzı megújítása

Integrált városre-
habilitáció leromlott 
városi lakóterületeken 
vagy leromlással 
fenyegetett 
lakótelepeken

Helyi és helyközi 
közösségi közlekedés 
infrastrukturális 
feltételeinek javítása

Egészségügyi 
infrastruktúra és 
szolgáltatások fejlesztése

Szociális infrastruktúra 
és szolgáltatások 
fejlesztése

Közoktatási 
infrastruktúra és 
szolgáltatások fejlesztése

A regionális információs 
társadalom kiteljesítése

Közszolgáltatási és 
civil együttmőködési 
hálózat kialakítása

Helyi és térségi köz-
szolgáltatások infrastruk-

turális fejlesztése

Kistelepülési 
környezetvédelmi 
beruházások

Felszíni vizek 
minıségének javítsa és 
felszíni vizek okozta 
kockázatok csökkentése

Környezet megóvásához 
kapcsolódó szolgáltatások 
kialakítása, fejlesztése

Térségi közlekedési 
kapcsolatok fejlesztése

Helyi 
sajátosságokra 

épülı
közszolgáltatásokat 

támogató
infrastruktúra
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NYDOP 2007-2008. évi 
Akcióterve I.

• 2007-2008. évi Akcióterv 46 kiemelt projektet nevesített

• 2008 nyaráig a kormány 40 nyugat-dunántúli kiemelt projektet 
hagyott jóvá

Turisztikai kiemelt projektek:
- Pannonhalmi Fıapátság turisztikai vonzerı fejlesztés II., III., IV. ütem (1.273 MFt)
- Büki Gyógyfürdı fejlesztése (3.000 MFt)
- Eszterháza Közép-európai Kulturális Központ I. ütem (1.700 MFt)
- Az Iseum rekonstrukciója (1.382 MFt)
- Zalakarosi Fürdı: Új fogadó épület gyógy- és wellness szolgáltatásokkal (809 MFt)
- Hévíz: Új fürdı és terápiás centrum (1.500 MFt)

Környezetvédelmi kiemelt projektek:
- Nagy-Pándzsa vízgyőjtı revitalizációja (1.070 MFt)
- Lukácsházi víztározó (2.780 MFt)
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NYDOP 2007-2008. évi 
Akcióterve II.

Egészségügyi kiemelt projektek:
- Kapuvári Lumnitzer Sándor Kórház  rehabilitációs központ kialakítása (900 MFt)
- Térségi Rehabilitációs Központ létrehozása Sárváron (750 MFt)

Városfejlesztési kiemelt projektek:
- megyei jogú városok  város rehabilitációs projektjei (4.110 MFt)

Település-összekötı út kiemelt projektek:
- 30 nevesített projektjavaslatból 23 kerülhetett a kiemelt projektek közé

(3.735 MFt)
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NYDOP 2009-2010. évi 
Akcióterv készítése

• Végleges módszertan: 2008. március

• Fıbb változások, újítási szándékok jelzése, egyeztetése: 
2008. május-júniusig

• Társadalmi egyeztetés: 2008. augusztus-szeptember 

• Szövegtervezetek: 2008. szeptember

• Kormányjóváhagyás: 2008. november vége
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I. Gazdaságfejlesztés

2009-10: 4,3 Mrd Ft (elırehozható 2011: 4,0 Mrd Ft)

• Klaszterek szolgáltatásainak fejlesztése

• Tanácsadási tevékenység vállalkozásoknak (alap- és emeltszintő)

• Befektetési környezet fejlesztése – pályázati feltételrendszer fejlesztése 
(pl. összeghatárok, stb.)

• Lehatárolások a GOP-pal: egyeztetési igény

• Új intézkedések

– Kísérleti projektek?

– Innovációs, tudástranszfer, gazdaság-felsıoktatás együttmőködése?

– Térségi- komplex szemlélet erısítése?
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II. Turizmus

2007-08: 15 Mrd forint

2009-10: 4 Mrd forint
2011 forrás: 3,5 Mrd forint

• Kiemelt projektek: források nagyságrendileg csökkennek 

• Pályázatos konstrukciók tapasztalatainak beépítése

• Új fürdık? 

• Szálláshelyfejlesztés arányai- minıségi kategóriák

• TDM, Balaton turisztikai források 
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III. Városfejlesztés

2009-10: 4,3 Mrd forint
2011: 3,8 Mrd forint

Városközponti területek és leromlott városrészek:

• Stabil rendszer mőködtetése cél

• Vissza-térítendı források bevonása?

Helyi és helyközi közösségi közlekedés
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IV. Környezetvédelmi és 
közlekedési infrastruktúra

2007-08: 12,0 Mrd forint

2009-10: 4,0 Mrd forint
2011: 3,2 Mrd forint

• Közlekedés- 4 és 5 számjegyő utak kiválasztása – tapasztalatok 
beépítése

• Szennyvízkezelés: összeghatárok, rendszerbıvítés lehetısége
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V. Helyi és térségi 
közszolgáltatások fejlesztése

2008-09: 5,6 Mrd forint
2011: 2,0 Mrd forint

• Kistérségi alapú tervezés folytatása – beépítése a pályázati 
rendszerbe? (Módszertan) 

• Szociális infrastruktúra

• Egészségügyi szolgáltatások 

• Közoktatás: hatalmas igény – fókuszálás?

• Regionális információs társadalom
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Az Akcióterv projekt oldali 
megalapozása - projektcsatorna

Dr. Lados Mihály

Ötlet            Illeszkedési szűrés              Tartalmi szűrés

Projektjavaslat              Projekt               Megvalósítás



KEZDET Projektcsatorna a 
Nyugat-Dunántúlon (2008)

Dr. Lados Mihály

•• RegisztrRegisztráált projektgazdlt projektgazdáák szk szááma 958ma 958

•• ÖÖsszes projekt az adatbsszes projekt az adatbáázisban 3.508 dbzisban 3.508 db
–– megvalmegvalóósult 215 dbsult 215 db

–– terveztervezéési szinten elsi szinten elııkkéészszííttéés alatt 1.990 dbs alatt 1.990 db

–– projektcsprojektcsííra 831ra 831

–– projekttervvel rendelkezprojekttervvel rendelkezıı 102102

–– ppáálylyáázatzat--kkéész 63sz 63

–– Beadott 27Beadott 27

–– megvalmegvalóóssííttáás alatt 16 dbs alatt 16 db

–– elfeledve 246 dbelfeledve 246 db

•• Folyamatos szFolyamatos száámszermszerőő bbııvvüüllééss
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KEZDET - Fejlesztések 
KEZDEményezések Tára
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www.westpa.hu
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