Vidékfejlesztési Program (VP)
Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program (KÖFOP)

Az operatív programokról, a meghirdetett pályázati felhívásokról és a nyertes projektekről a https://
www.palyazat.gov.hu/ honlapon érhető el részletes
információ.

Magyar Halgazdálkodási Operatív Program
(MAHOP)

Magyarország 2020-ig 12.000 milliárd forint fejlesztési forrást használhat fel az Európai Unió és a
hazai költségvetés támogatásával.
Az Európai Bizottság által elfogadott operatív programok mind illeszkednek az EU2020 stratégiához.
Hazánk az uniós tagállamok közül az elsők között
szerepel az egy lakosra jutó támogatási összeg
tekintetében, hiszen 2020-ig minden magyar
állampolgárra 712 ezer forint fejlesztési forrás jut,
ami 50 ezer forinttal több, mint az előző fejlesztési
ciklusban.
A Kormány döntése értelmében az ország a rendelkezésre álló források hatvan százalékát közvetlen gazdaságfejlesztésre fordítja, ezáltal létrehozva számos új munkahelyet és megerősítve a kis- és
középvállalkozói szektort.
A strukturális és kohéziós alapokból származó források mellett természetesen Magyarország jelentős mértékben részesül az agrárpolitikai, vidékfejlesztési célokra fordítható támogatásokból is.
2014 és 2020 között az EU Közös Agrárpolitikájának (KAP) költségvetése 373 milliárd euró, ebből
Magyarországra 12,3 milliárd euró forrás jut.
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Európai uniós alapok
Az Európai Unió tagállamaiban öt fő alap támogatja
a gazdasági fejlődést, az Európa 2020 stratégia céljaival összhangban. Ezek a következők:
• Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA)
• Európai Szociális Alap (ESZA)
• Kohéziós Alap (KA)
• Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
(EMVA)
• Európai Halászati Alap (EHA)
A kohéziós politika az EU minden régiójára vonatkozik, a legtöbb támogatást azonban azok a régiók
kapják, ahol erre a legnagyobb szükség van, azaz
ahol az egy főre eső GDP az EU átlagos GDP-jének
75%-a alatt marad.
A kevésbé fejlett területek kategóriájába tartozó, az
Európai Regionális Fejlesztési Alapból és az Európai
Szociális Alapból finanszírozásra jogosult európai
jegyzék az alábbi magyar régiókat tartalmazza:
Közép-Dunántúl
Nyugat-Dunántúl
Dél-Dunántúl
Észak-Magyarország
Észak-Alföld
Dél-Alföld

A 2014-2020 közötti időszak
prioritásai

9. A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység és a diszkrimináció elleni küzdelem.

A kohéziós politika tizenegy tematikus célt tűzött ki,
amelyek a 2014 és 2020 közötti időszak növekedését
ösztönzik.
• Az ERFA beruházásai mind a 11 célt támogatják,
de a beruházás fő prioritásait az 1–4. cél képezi.
• Az ESZA fő prioritásait a 8–11. cél alkotja, de az
Alap az 1–4. célt is támogatja.
• A Kohéziós Alap a 4–7. és a 11. célt támogatja.

10. Befektetés az oktatásba, a képzésbe és az élethosszig tartó tanulásba.

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

11. A közigazgatás hatékonyságának javítása.

Forrás és bővebb információ:
http://ec.europa.eu/regional_policy/hu/

Az Európai Bizottság által
elfogadott magyar operatív
programok (2014-2020)

2. Az információs és kommunikációs technológiák
hozzáférhetőségének és használatának terjesztése, minőségük javítása.

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
(EFOP)

3. A kkv-k versenyképességének fejlesztése.

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

4. Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdasági
modellre való áttérés támogatása.
5. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a
kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdítása.
6. A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás
hatékonyságának előmozdítása.
7. A fenntartható közlekedés előmozdítása és a
hálózati infrastruktúrák javítása.
8. A fenntartható és minőségi foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának támogatása.

Integrált Közlekedés-fejlesztési Operatív Program
(IKOP)
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)
Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP)
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
(TOP)
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)

