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A 2014-2020 programozási időszak fő jellemzői I.
1. Uniós és nemzeti célok összhangja – tematikus kötöttség
Szoros kapcsolat
 a fejlesztési célok,
 az EU 2020 Stratégia célkitűzései, valamint
 az ezekből levezetett uniós tematikus célok, továbbá
 az úgynevezett országajánlások tartalma között.
11 tematikus célkitűzés és ezekhez kapcsolódó összesen 59 beruházási prioritás
lett meghatározva, amelyekhez illeszkednie kell minden egyes
beavatkozásnak

2

Az EU 2020 Stratégia célkitűzései
1. Foglalkoztatás aránya
– Biztosítani kell, hogy a 20–64 évesek körében a foglalkoztatottság aránya elérje a 75%-ot.
1. K+F
– Az Európai Unió GDP-jének 3%-át a kutatásba és fejlesztésbe kell fektetni.
1. Éghajlatváltozás/energia
– Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását 20%-kal csökkenteni kell az 1990-es szinthez
képest (vagy akár 30%-kal, ha adottak az ehhez szükséges feltételek).
– A megújuló energiaforrások arányát 20%-ra kell növelni.
– Az energiahatékonyságot 20%-kal kell javítani.
1. Oktatás
– A lemorzsolódási arányt 10% alá kell csökkenteni.
– El kell érni, hogy a 30 és 34 év közötti uniós lakosok legalább 40%-a felsőfokú végzettséggel
rendelkezzen.
1. Szegénység/társadalmi kirekesztés
1. Legalább 20 millióval csökkenjen azok száma, akik nyomorban és társadalmi kirekesztettségben
élnek, illetve akik esetében a szegénység és a kirekesztődés reális veszélyt jelent.
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Az EU 2020 Stratégia célkitűzései végrehajtásának állása
CO2-kibocsátás
csökkentésének
célszáma (%)

Energiahatékonyság,
Megújuló energia
Korai
energia-felhasználás
részaránya (%)
iskolaelhagyás (%)
csökkentése

3%

20%-os csökkenés
(az 1990-es szinthez
viszonyítva)

20%-os
energiahatékonyságnövekedés, azaz
368 Mtoe

73,7-74%

2,65-2,72 %

20%-os csökkenés
(az 1990-es szinthez
viszonyítva)

20%

206,9 Mtoe

60,7%

1,16%

58.902.000 Gg

8,79%

75%

1,80%

10%

75%

1,80%

10%-os csökkentés

Foglalkoztatás
aránya (%)

K+F a GDP %-ában

EU által elérni
kívánt irányszám
75%
Becsült arányok az
EU-ra nézve
Magyar tényadatok
a legfrissebb
statisztikai adatok
alapján
2012-es Nemzeti
Reformprogram
vállalásai
A 2012. májusi
országjelentés főbb
elvárásai hazánkkal
szemben

Hazánk
További
célkitűzéseinek
munkahelyteremtés
értékelése a 2012.
szükséges, szerves,
májusi
piaci eszközökkel
országjelentésben

E programok
hatásosságát
jelenleg még
értékelik

20%

40%

20.000.000 fő

10,3-10,5 %

37,5-38%

a tagállamok eltérő
módszertana miatt nem
lehet kiszámítani

419,5 toe

11,20%

28,10%

2.956.000 fő

14,65%

2,96 Mtoe

10%

30,30%

450.000 fő

14,65%

2,96 Mtoe

10%
Az eddigiekben
csökkenő
tendenciát
mutatott, de a
tanköteles kor
csökkentésével
nőhet a korai
iskolaelhagyás
aránya

30,30%

450.000 fő

Az elmúlt
A Bizottság még nem
A kibocsátás
évtizedben
képes ezen
csökkenő, de lassú megduplázódott,
eredmények
ütemű pályát követ de még elmarad az
bemutatására
EU-átlagtól

10%

A szegénység vagy szociális
Felsőoktatásban
kirekesztés által fenyegetett
résztvevők aránya
népesség számarányának
(%)
csökkentése

Évi 1 százalékpont
feletti növekedés, A szegénység - vélhetően a
ugyanakkor még
válság hatására - nem
elmarad az uniós
csökkent, hanem nőtt
átlagtól
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A 11 tematikus cél
1)
2)

A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció megerősítése
Az infokommunikációs technológiákhoz való hozzáférés és minőségi
szolgáltatások javítása
3) A kis- és közepes vállalkozások versenyképességének fokozása
4) Az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra történő átállás támogatása
5) Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás elősegítése
6) Környezetvédelem és az erőforrások hatékonyságának növelése
7) A fenntartható közlekedés elősegítése és a kulcsfontosságú hálózati
infrastruktúrák előtti akadályok elhárítása
8) A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése
9) A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem
10) Beruházás az oktatásba, a készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba
11) Az intézményi kapacitások és a közigazgatás hatékonyságának fejlesztése
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Pénzügyi kötöttség



Közép-magyarországi Régió




Konvergencia régiók

Országosan

ERFA
ESZA
a régióra eső ERFA forrás legalább 20%- OP-nként az ESZA források legalább 80%-át
át az alacsony széndioxid-kibocsátású legfeljebb 4 beruházási prioritásra (a főcélok
gazdaságra történő átállásra kell fordítani alatti kategória) kell fordítani, melyek viszont
egynél több főcélhoz is tartozhatnak
a régióra eső ERFA forrás 60%-át a
kutatás-fejlesztés-innováció, valamint kisés középvállalkozások fejlesztésére kell
fordítani (ez az alacsony széndioxidkibocsátású gazdaságra történő átállásra is
csoportosítható)

a KMR-re eső teljes forrás legalább 52%-ának ESZA-nak kell lennie
a régióra eső ERFA forrás legalább 6%-át OP-nként az ESZA források legalább 60%-át
az
alacsony
széndioxid-kibocsátású legfeljebb 4 beruházási prioritásra (a főcélok
gazdaságra történő átállásra kell fordítani alatti kategória) kell fordítani, melyek viszont
egynél több főcélhoz is tartozhatnak
a régióra eső ERFA forrás legalább 50%át a kutatás-fejlesztés-innováció, valamint
kis- és középvállalkozások fejlesztésére
kell fordítani (ez az alacsony széndioxidkibocsátású gazdaságra történő átállásra is
csoportosítható)

a konvergencia régiókra eső teljes forrás legalább 25%-ának ESZA-nak kell lennie
a teljes ERFA forrás legalább 5%-át integrált az ESZA források legalább 20%-át a társadalmi
városfejlesztési akciókra kell fordítani
befogadás és szegénység elleni küzdelem
főcélra kell fordítani
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A 2014-2020 programozási időszak fő jellemzői I.
ERFA
- 20% alacsony széndioxidkibocsátású gazdaság

Közép-magyarországi Régió
48%
10%

Konvergencia régiók
75%
5%

- 60% kkv+k-f-i+alacsony
széndioxid (ez utóbbi az előbbi
soron túl)

30%

32%

- fennmaradó szabadabb ERFA
forrás

8%

38%

ESZA
- 20% szegénység elleni
küzdelemre

52%
10%

25%
5%

- 60% további 3 beruházási
prioritásra

32%

10%

- fennmaradó szabadabb ESZA
forrás

10%

10%

A régióra eső teljes jogilag nem
determinált keret

18%

48%
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A 2014-2020 programozási időszak fő jellemzői II.
2. Nagyobb összhang a különböző fejlesztési alapok között
Az összhang megteremtése az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az
Európai Szociális Alap (ESZA), a Kohéziós Alap (KA) és az Európai
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA) között:
 közös tervezési, programozási, eljárásrendi és módszertani szabályok,
 Közös Stratégiai Keret, Partnerségi Megállapodás

3. Egy OP több alapból is finanszírozható
Ugyanazon operatív programot több alap is támogathat, ami megkönnyíti a
programozást és a projektmegvalósítást.
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A 2014-2020 programozási időszak fő jellemzői III.
4. Eredménykötelem
Minden beavatkozáshoz konkrét elérendő eredményt kell kitűzni, amit mérhető
mutatókkal is alá kell támasztani, majd a megvalósítás során folyamatosan
nyomon kell követni. A végső elszámolás az eredmény eléréséhez kötődik.

5. Előzetes feltételek teljesítéséhez kötött a tagállamnak járó
kifizetés
Tematikus célonként, illetve horizontális jelleggel is több előzetes feltételt szab
a jogszabálytervezet, melyeket teljesíteni kell ahhoz, hogy a Bizottság
teljesítse a tagállam kifizetési kérelmét.

9

A 2014-2020 programozási időszak fő jellemzői IV.
6. Integrált programozás megerősítése
Több új eszközt vezet be a jogszabálytervezet, melyek az integrált
programvégrehajtást támogatják. Ezek:
 integrált területi beruházás
 közös cselekvési terv
 helyi stratégiák végrehajtása
 területalapú szegénység elleni beavatkozások
 városfejlesztés és
 nemzetközi programok
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tagállami tárgyalások a következő 7 éves költségvetésről

EurópaiBzotságn

tagállami tárgyalások az uniós támogatások felhasználására irányuló keretjogszabály tervezetéről
a Bizottság javaslatokat
tesz a támogatási célokra
Magyarországnak

ányzatisKo
rm

hivatalos tárgyalás a Bizottsággal a
partnerségi megállapodásról és az OP-król

várható elfogadás:
2014. július –
szeptember

partnerségi megállapodás informális tárgyalása
partnerségi megállapodás hivatalos tárgyalása
a Bizottsággal
tárgyalás az EIB-bel a nemzeti társfinanszírozás fedezetéül szolgáló hitelekről

NFK döntése a tervezés
felelőséről és kereteiről
Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció
kidolgozása

informális tárgyalás a Bizottsággal a
partnerségi megállapodásról és az OP-król

partnerségi megállapodás tervezetének elkészítése
operatív programok megírása

prioritást élvező
programok kidolgozása

operatív programok hivatalos tárgyalása

megyei fejlesztési tervek elkészítése, majd beépítése az OFK-ba
javaslat, majd döntés a 2014-2020 időszak eljárási és intézményi kereteiről

Iszintje
EM

EMMI szintű ágazati ágazati bontású beavatkozási
bontású céltérkép
térkép elkészítése
kialakítása
szakpolitikai stratégiák
kidolgozása

humán OP(k) kidolgozása, informális
tárgyalása

2014 elején meghirdetendő 2-3
program előkészítése

prioritást élvező szakpolitikai
programok megírása

szakpolitikai
iránymutatások adása
a megyei tervezésnek

humán OP(k) hivatalos tárgyalása

tárgyalás más OP-kal az integrált programok befogadásáról

2014 második hullámban meghirdetendő
programok előkészítése
új programok
meghirdetése

transznacionális programok egyeztetése
humán támogatásokat kezelő intézmények felkészítése a programok indítására

IV. negyedév

2012

I.negyedév

III.negyedév

II.negyedév

2013

IV.negyedév

II.negyedév

I.negyedév

2014
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Az Emberi Erőforrások Minisztériumának tervezett céljai I.
9. tematikus célkitűzés: a társadalmi befogadás előmozdítása és
a szegénység elleni küzdelem
•A demográfiai kihívás kezelése, családok és aktív idősödés támogatása
•A karitatív, önkéntes tevékenység és aktív állampolgárság erősítése
•A gyerekek esélyeinek és jól-létének növelése, s ezáltal a gyermekek szegénységének
csökkentése
•Területi és lakhatási hátrányok felszámolása komplex programokkal
•Társadalmi együttélés erősítése
•Az önfenntartó közösségek létrehozása, megerősítése
•A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi terület ellátó- és szolgáltató rendszerének
fejlesztése
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Az Emberi Erőforrások Minisztériumának tervezett céljai II.
10. tematikus célkitűzés: befektetés az oktatásba, készségekbe és az egész életen át
tartó tanulásba
1.A köznevelési rendszer hátránykompenzációs képességének fejlesztése
2.Kiemelt települések és térségek komplex fejlesztése
3.Befektetés a jövőbe: gyermekek és fiatalok társadalmi integrációjának támogatása,
esélyegyenlőségének javítása
4.Fogyatékos személyek, megváltozott munkaképességű emberek, hátrányos helyzetű
személyek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának elősegítése (nonformális képzés)
5.Az önfenntartó közösségek létrehozása, megerősítése
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OECD jóléti mutatója (better life index)
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OECD jóléti mutatója (better life index)
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