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PARADIGMAVÁLTÁS A TERÜLETI 
TERVEZÉSBEN

� Integráltság : több ágazatot átfogó, területi alapú 
helyi fejlesztési stratégiák, amelyek a helyi igényekre 
és a helyi potenciál kiaknázására koncentrálnak

� A helyi fejlesztési akciók és projektek összefüggő 
rendszert alkotnak, szinergikusan erősítve egymás 
hatását (nem fogják támogatni a pontszerű, 
szétszórt fejlesztéseket)

� Tematikus célok érvényesítése, fókuszálás
� Belső erőforrások mobilizálása
� Erőteljesebb gazdaságfejlesztési orientáció
� Feltétele: különböző prioritási tengelyek és alapok 

által közös kosárba helyezett finanszírozás



TEMATIKUS KONCENTRÁCIÓ

� 11 tematikus cél, azon belül beruházási prioritások
� Az ERFA források meghatározott %-os 

felhasználása három célterületen:
� K+F+I
� KKV fejlesztés
� Alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra történő 

átállás

� Az ERFA források min. 5%-át integrált 
városfejlesztésre kell fordítani

� Az ESZA források min. 20%-a a társadalmi 
befogadást célozza



TEMATIKUS CÉLKITŰZÉSEK KÖRE
� Kutatás és innováció
� Információs és kommunikációs technológiák (IKT)
� Kis- és középvállalatok (KKV-k) versenyképessége
� Haladás az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdasági

modell felé
� Klímaváltozással kapcsolatos átállás, továbbá

kockázatmegelőzés és -kezelés
� Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság
� Fenntartható közlekedés/szállítás, továbbá megoldások a főbb

hálózati infrastruktúrák szűk keresztmetszeteire
� Foglalkoztatás fejlesztése és a munkaerő mobilitásának

támogatása
� A szegénység elleni küzdelem és társadalmi

felzárkóztatás
� Oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás
� Intézményi képességek és a hatékony közszolgálat fejlesztése



GAZDASÁGI HELYZETÜNK VERSENYKÉPESSÉGI 
ELEMZÉSEN KERESZTÜL



NÓGRÁD MTFK PRIORITÁSAI

FEJLŐDŐ GAZDASÁG AKTÍV, KREATÍV, 
EGYÜTTMŰKÖDŐ 

TÁRSADALOM

MARASZTALÓ 
ÉLETTÉR



ÁLTALÁNOS PROBLÉMÁK VÁLASZOK EU MEGFELELÉS

Alacsony vállalkozói aktivitás Vállalkozás-élénkítési 
program

3., 8. célkitűzés

Beruházás fogadására kész
iparterületek szűkössége

Zöld- és barnamezős 
iparterület-fejlesztés

4., 6. célkitűzés

Alacsony hozzáadott értékkel 
működő hagyományos ipar

Hagyományos ágazatok 
versenyképességének 
fokozása

2., 3., 10. célkitűzés

Korszerű ágazatok 
alulreprezentáltsága

Jövőcentrikus és kreatív 
ágazatok megerősítése, 
meghonosítása

1., 2., 4., 10. 
célkitűzés

Nagyon szerény innovációs potenciál Innovációs centrumok 
létrehozása

1., 3. célkitűzés

Vidéki térségekben hiányoznak a 
foglalkoztatók

Helyi értékekre épülő 
integrált térségfejlesztési
programok

9. célkitűzés, Leader
program

Depressziós, elszegényedő
társadalom

Átfogó társadalmi 
felkészítés és 
támogatás, tudáshoz 
való hozzáférés javítása

2., 8., 9., 10. 
célkitűzés



VÁLLALKOZÁS-ÉLÉNKÍTÉSI PROGRAM

kiválasztá
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vállalkoz
ó képzés

vállalkoz
ás 
alapítás

mentorálás, 
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inkubáció
gyártási, turisztikai, 
agrár-, szolgáltatói 

inkubáció



IPARTERÜLET FEJLESZTÉSI PROGRAM

ZÖLDMEZŐS BARNAMEZŐS

� Jövő-centrikus és 
kreatív ágazatok 
számára, ill. innovációs 
céllal

� Lehetséges földrajzi 
célterületek:
� 21. sz. főút mentén 

(Pásztó környéke)
� Balassagyarmat-Szügy
� További?

� Rozsdaövezetek 
felszámolása, KKV 
betelepítés

� Eszközök:
� Integrált városfejlesztés
� Szabad Vállalkozási 

Zóna (preferáltan Kelet-
Nógrádban)

� Helyi közösség-vezérelt 
programok



IPAR- ÉS SZOLGÁLTATÁS FEJLESZTÉS

HAGYOMÁNYOS 
ÁGAZATOK

JÖVŐ CENTRIKUS ÉS 
KREATÍV ÁGAZATOK

� Nógrádi szénbányászat 
újraindítása (?)

� Üvegipari 
dekonstrukciós program

� Hozzáadott érték 
növelése a 
fémfeldolgozó iparban

� Helyi termék alapú 
térségfejlesztés 
(burgonya, kerámia, 
stb.)

� Járműipari beszállítás 
kapacitás bővítése

� Solar Nógrád Program
� IKT fejlesztések
� Salgótarján Pénzügyi 

Tudás- és Szolgáltatás 
Központ

� Egészségipar 
fejlesztése



A LEGNAGYOBB KIHÍVÁS: INNOVÁCIÓ
Meglévő potenciálokra 
alapozott innovációs 
centrumok:
� EGME Klaszter 

innovációs központ
� Energetikai innovációs 

központ
� Járműipari innovációs 

központ
� Agrárinnovációs központ
Innovatív technológián, 
termékfejlesztésen alapuló 
egyedi kezdeményezések



KAPCSOLÓDÓ HUMÁN ERŐFORRÁS 
FEJLESZTÉS

� Pszichoszociális alapú felkészítés a munkára
� Szociális vállalatok alapításának ösztönzése
� Elszegényedő társadalmi rétegek tudáshoz való 

hozzáférésének javítása
� Kreativitás fejlesztés az óvodától a felsőoktatásig
� Megyei szakképzés átstrukturálása a fejlesztési 

igények szerint
� Felsőoktatásban új képzési irányok és helyi 

iparorientált tudásközpont
� Térségi jellegű beruházásokhoz kapcsolódó 

közmunka programok
� Helyi kezdeményezések kapcsolódó elemei



SZÁMÍTUNK AKTÍV 
EGYÜTTMŰKÖDÉSÜKRE!

www.nograd.hu

Nógrád Megyei 
Önkormányzat 

Közgyűlésének Hivatala
Tel.:32/620-126

teruletfejlesztes@nograd.
hu

Nógrádi Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft.

Tel: 32/421-400
nmtkht@nmtkht.hu


