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SAJTÓKÖZLEMÉNY
EGYÜTT TERVEZZÜK A JÖVŐT – ELKÉSZÜLT NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI
KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA

Nógrád Megye Önkormányzata 90 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert az Államreform
Operatív Program ÁROP-1.2.11/A-2013 „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia
régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balatoni Fejlesztési Tanács számára” című konstrukció
keretében, melyből Nógrád megye területfejlesztési koncepciója és programja valósult meg
A Magyarország helyi önkormányzatairól 2011-ben megszületett új törvény a megyei önkormányzatok fő
feladataként a területfejlesztést, vidékfejlesztést és területrendezést, valamint az ezekkel összefüggő
koordinációs feladatokat határozta meg. A területfejlesztésről és területrendezésről szóló törvény alapján a
megyék feladata a területfejlesztési koncepció és program elkészítése, amely az elmúlt több mint két évben
egybefolyt a 2014-2020 időszak európai uniós fejlesztéseinek tervezésével. A tervezési feladatok
elvégzéséhez Nógrád Megye Önkormányzata 90 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el az
ÁROP-1.2.11/A-2013 pályázat keretében.
Az első feladat a területfejlesztési koncepció elkészítése volt, amely 2013. április végén került
társadalmasításra. A koncepció helyzetfeltáró anyaga megdöbbentő tényekre világított rá: Nógrád megye a
legtöbb gazdasági-társadalmi mutató tekintetében a megyék sorában az utolsó helyre csúszott. Erről a pontról
kellett felépíteni egy pozitív jövőképet azokra a meglévő potenciálokra alapozva, amelyek a lemaradást
behozni képes fejlődést generálhatnak a megye egészére nézve. A fejlesztési program prioritásait így a
gazdaság, a társadalom és a környezet fejlesztésének hármas egysége adta. A területfejlesztési koncepció
és program társadalmasítása a megyei közgyűlés által elfogadott Partnerségi Terv szerint zajlott. Az írásos
véleményezésen túl a közgyűlés kezdeményezésére létrehívott ágazati és területi munkacsoportok, illetve egy
megyei szakértőkből álló tervezéskoordinációs testület is véleményezte a dokumentumokat. A tervezők
jelenleg a megyei Integrált Területi Program elkészítésén dolgoznak, amely már projektszintű egyeztetéseket
feltételez a települési önkormányzatokkal, intézményekkel. A koncepcionális tervdokumentumok
intézkedésein alapuló gazdaságfejlesztési és településfejlesztési projektcsomagok részletes tartalma fogja
meghatározni, hogy Nógrád megye milyen konkrét beruházásokra és programokra használja fel a Kormány
által a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében allokált mintegy 31,5 milliárd forint
fejlesztési forrást.
A záró rendezvényre 2014. szeptember 20-án került sor, Szécsényben a Művelődési Központban.
A projektről bővebb információt a www.nograd.hu oldalon olvashatnak.

