
 

 
 

     

T E R V E Z É S I   H Í R L E V É L  III. 

 

TÁJÉKOZTATÁS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE PARTNERSÉGI 

TERVÉRŐL 

 

A partnerség elvének értelmében a társadalmi egyeztetések fontos szerepet játszanak. A 

partnerségi terv egy dinamikus dokumentum, amelynek első lépésben meghatározott alapjai a 

folyamatos változásnak is teret engednek. Fontos eleme a transzparencia, az információk 

időben történő elérhetősége, illetve az aktív partnerség. A folyamat kidolgozásáért, 

koordinálásáért és a partnerség működtetéséért a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Önkormányzat a felelős. 

 

A partnerség alapelvei 

A partnerség alapelvei között az együttműködés és konzultáció, a folyamatosság, a 

dokumentáltság, az átláthatóság, az esélyegyenlőség meghatározóak. Kiemelendő, hogy a 

partnerség nem egyszeri egyeztetést jelent, folyamatos kapcsolattartást, a programozási-

végrehajtási folyamat integráns része, a koncepcióalkotáson keresztül az értékelésig. A 

visszacsatolások nem mellőzhetőek, ugyanakkor a folyamatos szakmai kontrollt is biztosítani 

kell. 

 

 

 

A bevonandó célcsoportok 

A tervezési partnerség a lehető legszélesebb körben mozgatja meg a megye lakosságát, egyéb 

kulcsfontosságú szereplőit. A partnerségi terv alapján bevonandó célcsoportok a jogszabályban 

kijelölt véleményezők, ezen túlmenően a területfejlesztés érintettjeinek és aktív szereplőinek 

megszólítása elengedhetetlen, melyen belül: az állampolgárok; az érdekképviseletek; a 

gazdasági, vállalkozói és üzleti szektor szereplőinek; az önkormányzatok (megyén belüli 

települési és szomszédos megyei önkormányzatok); a térség intézményeinek és társadalmai 

szervezeteinek bevonására van szükség; regionális területfejlesztési konzultációs fórum 

(érintett megyék közötti); Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum (megyei jogú város és  

megye közötti); miniszterek; országos önkormányzati érdekszövetségek; érintett megyei 

önkormányzatok; szomszédos megyei önkormányzatok; érintett megyei jogú város 

önkormányzata. 

 

 

Együttműködés 
és konzultáció

Folymatosság Átláthatóság Dokumentáltság Esélyegyenlőség



 

 
 

 

 

 

 

A bevonás eszközei és részvételi formái: 

Felállításra került 2020. júliusában az Irányító Csoport, melynek tagjai: a Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Közgyűlés elnöke, alelnökei, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati 

Hivatal jegyzője, aljegyzője, valamint a Pályázati és Projekt Osztály vezetője. Az irányító 

csoport vezetője a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke. 

 

A partnerségi terv részeként az alábbi három szakmai munkacsoport alakult meg: 

 

• Önkormányzati Partnerségi Munkacsoport, 

• Gazdasági Partnerségi Munkacsoport, 

• Intézményi és Társadalmi Kapcsolatok Partnerségi Munkacsoport. 

 

Fentieken túlmenően un. stakeholder team/véleményvezér egyeztetések/kerekasztal 

beszélgetésekre is sor kerülhet a partnerség keretében. Célja, hogy a megye köz-, civil- és 

vállalkozói szférája fórumok, munkacsoport ülések keretében megvitassák a helyzetelemzés, a 

stratégiai és operatív program következtetéseit, valamint megvitassák a megye fejlesztési 

irányait, a beavatkozás lehetséges területeit az Európai Unió 2020-2027-es időszakát 

meghatározó célkitűzéseivel összhangban.  

 

 

A partnerség kommunikációs eszközei:  

A társadalmasítás kapcsán a Megyei Önkormányzat elektronikus (erre működtetett) felületén 

fórum jelleggel üzemelő vendégkönyv kialakítását követően bárki megoszthatja álláspontját a 

helyzetelemzéssel és a tervezési fázis későbbiekben elkészülő munkarészeivel kapcsolatban is. 

A legfontosabb kommunikációs eszköz az elektronikus felület, amely a www.szszbmo.hu 

felületen keresztül érhető el. 

 

 

A partnerség tervezett eredményei 

A partnerségi tervben foglaltak teljesítése, a beérkezett vélemények szakmai monitoringját 

követően, azok beépítése/értékelése, a megfelelő visszacsatolások és szakmai egyeztetések 

mentén. A partnerség alapelveinek teljesülése a programozás teljes folyamatában.  

 

 

https://www.szszbmo.hu/tervezes-2021-2027 

http://www.szszbmo.hu/

