
 

 
 

 

 

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

 

TÁJÉKOZTATÁS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV 

PROGRAMJÁBAN FOGLALT INTÉZKEDÉSEKRŐL 

 

A tervezett fejlesztési elképzelések megyei prioritások szerinti csoportosításban 

 

1. A megyei élelmiszergazdaság piacorientált megerősítése 

1. A megyei élelmiszergazdaság piacorientált megerősítése 

2. Erős helyi termékpolitika kialakítása 

3. Az agrárgazdaság versenyképes ágazatainak fejlesztése, megszervezése termelői integrációk 

keretében 

4. Az innováció, a kutatás-fejlesztés erősítése, ösztönzése az agrárgazdaságban 

5. Versenyképes mezőgazdasági termelés feltételeinek megteremtése 

6. Technológia és telephely fejlesztés 

 

2. Hatékony környezetgazdálkodás és klímaváltozáshoz való alkalmazkodás 

megteremtése  

1. Komplex, település szintű környezetvédelmi beruházások megvalósítása 

2. Komplex vízgazdálkodási program kialakítása 

3. Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások használatának ösztönzése 

4. Környezetbarát mobilitás feltételeinek erősítése 

5. Megyei hulladékgazdálkodás fejlesztése 

6. Természetvédelem és élővilág védelem 

 

3. Komplex megyei menedzsment és marketing tevékenység megvalósítása  

1. Aktív megyei befektetésösztönzés 

2. Összehangolt megyei turizmusfejlesztés és koordináció 

3. Megyei identitástudat erősítése, közösségfejlesztési programok támogatása 

4. Vállalkozásfejlesztés, vállalkozói kultúra fejlesztése 

5.Határmenti és interregionális kapcsolatok erősítése 

6. Közösségi megújulást szolgáló szemléletformálás 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

4. A megye gazdasági fejlődését elősegítő oktatási és innovációs rendszer kialakítása 

1. Tudományos és szolgáltató bázis kialakítása, innovációs környezet fejlesztése 

2. Piacorientált szak- és felnőttoktatás kialakítása, élethosszig tartó tanulás feltételeinek 

fejlesztése 

3. Gyermekjóléti alapellátás, óvodai ellátás fejlesztése, idősgondozás infrastrukturális 

feltételeinek fejlesztése 

4. Oktatáshoz való hozzáférés javítása, lemorzsolódás csökkentése 

5. Versenyképes felsőfokú oktatás feltételeinek megteremtése 

6. Foglalkoztathatóság javítása 

 

 

5. A megyeszékhely komplex, integrált fejlesztése  

1. A megyeszékhely gazdaságának foglalkoztatásorientált fejlesztése 

2. A közlekedési hálózat fejlesztése 

3. A megyeszékhely turisztikai fejlesztése 

4. Közszolgáltatások fejlesztése, középületek infrastrukturális és energiahatékonysági 

fejlesztése 

5. Városrehabilitáció, közterületek fejlesztése 

6. Bokortanyák fejlesztése 

 

6. A megye versenyképes decentrumainak fejlesztése 

1. Gazdasági centrum funkció megerősítése, vállalkozói környezet fejlesztése infrastrukturális 

beruházásokkal és a szolgáltatások színvonalának növelésével 

2. A decentrumok elérhetőségének javítása és környezetbarát települési közlekedésfejlesztés 

megvalósítása 

3. Térségi szintű integrált és komplex turizmusfejlesztés 

4. Települési környezet integrált fejlesztését célzó beruházások megvalósítása 

 

7. A megye járásközpontjainak és kisvárosainak funkcióbővítő fejlesztése  

1. Az érintett településeken a közszolgáltatások és a közigazgatás minőségi fejlesztése 

2. Helyi gazdaság fejlesztése a megye járásközpontjaiban és kisvárosaiban 

3. A települések elérhetőségének javítása a környezetbarát közlekedés fejlesztése által 

4. Települési környezet integrált fejlesztését célzó beruházások megvalósítása 

 

8. Élhető vidéki térségek megteremtése 

1. Elzárt térségek fizikai izolációjának oldása 

2. Érintett települések lakossági közszolgáltatásainak bővítése és minőségi fejlesztése 

3. Vidéki közösségek fejlesztése 

4. A turizmus komplex fejlesztése a vidéki térségekben 

5. A vidéki térségek önellátó szerepének erősítése 

6. Szociális gazdaság fejlesztése a rurális térségekben 

7. Vonzó vidéki környezet és életminőség megteremtése 

 



 

 
 

 

 

9. A külső perifériák felzárkóztatása  

1. Alternatív helyi gazdaságfejlesztés a Szatmár-beregi térségben 

2. A Szatmár-beregi kultúrtáj turisztikai célú fejlesztése 

3. Elzárt térségek izolációjának oldása 

4. Külső perifériák közösségeinek fejlesztése 

5. Szociális gazdaság fejlesztése 

 

10. A leszakadó rétegek – ezen belül a romák – felzárkózása  

1. A hátrányos helyzetű csoportok lakhatási körülményeinek javítása 

2. A hátrányos helyzetű csoportok, illetve térségek foglalkoztatási helyzetének javítása, 

alternatív helyi foglalkoztatás erősítése 

3. Célzott oktatási-nevelési intézkedések hátrányos helyzetű csoportok számára, lemorzsolódás 

csökkentése 

4. A hátrányos helyzetű csoportok, közösségek egészségi állapotának javítása 

5. Közösségfejlesztés 
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