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 SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

Együtt tervezzük a jövőt - Nógrád megye területfejlesztési 

koncepciója és programja 

2013.  december 9. 
 

 

A projekt hosszú távú célja, hogy Nógrád megyében a gazdaság élénkítése, a meglévő természeti potenciálok 

kihasználása és a helyi társadalom aktivizálása által 2030-ra megálljon a leszakadás folyamata Magyarország 

más térségeihez viszonyítva, és előtérbe kerüljenek olyan új fejlődési lehetőségek, amelyek hosszú távon a 

megyét vonzó térséggé teszik mind a lakosság, mind a vállalkozások számára. Az általános célok között – a 

gazdaságra, a társadalomra és az élettérre fókuszálva – három cél jelenik meg: fejlődő gazdaság; aktív, 

kreatív, együttműködő társadalom; marasztaló élettér. 

A fejlődő gazdaság alapjait az élénkülő vállalkozási kedv, a hagyományos ágazatok bővítése, illetve a 

tudásalapú és kreatív ágazatok meghonosítása teremtheti meg. Mindemellett elmaradhatatlan a megye 

innovációs potenciáljának megerősítése. A vidéki gazdaság fejlesztése nagy tartalékokat tud megmozgatni a 

foglalkoztatásban, és javíthatja a város és vidék együttműködését. 

A társadalmi program középpontjában a szegénység elleni küzdelem, és a társadalom aktivizálása áll. 

Javítani kell a tudáshoz való hozzáférés esélyét, a piachoz igazítani a kompetenciákat, a szakmai 

ismereteket. Megoldásokat kell találni a fiatalok elvándorlásának megakadályozására. 

A marasztaló élettér célkitűzés megnevezésében jól összefogja azokat a tényezőket, amelyek a 

lakosságmegtartó erőt befolyásolják. Elengedhetetlen a közlekedési hálózat fejlesztése mind a közút, mind a 

vasút tekintetében. Javításra szorul a városi, kisvárosi környezet és szolgáltatás rendszer, a katasztrófák 

veszélyeit csökkenteni képes környezetbiztonsági elemek.  

A program sikeres megvalósításával megyénknek lehetősége nyílik a gazdaság élénkítésére, új munkahelyek 

teremtésére, a fejlettebb térségekhez való felzárkózásra. 

  

 

„Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei 

önkormányzatok számára” elnevezésű, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0006  pályázati 

azonosítójú, összesen 90 000 000 forint forrásból – az Új Széchenyi Terv keretében –, 

100 százalékos támogatottsággal megvalósuló fejlesztés, amelynek 

kedvezményezettje: Nógrád Megye Önkormányzata.  Célja a megyei tervezési 

feladatokhoz kapcsolódó kapacitásépítés és annak megerősítése a 2014-2020-as 

időszak fejlesztési programjának kidolgozása érdekében. 

A projekt eredményeként elkészül Nógrád megye területfejlesztési koncepciója és 

programja.  

 

A megvalósítás időpontja: 2012. január 01. - 2014. szeptember 30. 
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