Az Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna
Stratégiai célrendszerének bemutatása

A nemzeti fejlesztési célok fő súlypontjai

Forrás: Magyarország RRF terve

A gazdaságfejlesztési zónák finanszírozási forrásai
2021-27 MFF + 2021-27 NGEU

Összes magyar allokáció
51,3 Mrd EUR
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Operatív programok 2021-2027
Vállalkozásfejlesztési és Innováció OP
VINOP

Mobilitás OP

ZINOP

Zöld Infrastruktúra OP

HOP
MIOP

DIMOP
Versenyképes
Magyarország OP

Humánfejlesztési OP

Digitális Megújulás OP

VMOP
MAKOP
Magyar Akvakultúra Fejlesztési OP

Magyarország RRF tervének komponensei
Komponensek
A/ Demográfiai és köznevelés

Tartalom
gyerekvállalás támogatása, lakásépítési támogatás, szociális rendszer, stabil
munkahelyek
megteremtése, bölcsődei férőhelyek számának fejlesztése, iskolai infrastruktúra, digitális oktatás

B/ Egyetemek megújítása

az egyetemek komplex fejlesztése, a felsőoktatási finanszírozás megújítása (modellváltó egyetem és
science parkok kialakítása)

C/ Felzárkózó települések

felzárkózó települések hosszú távú reformja, leghátrányosabb helyzetű település komplex és
integrált megközelítésű fejlesztése, a gazdasági-társadalmi és területi-alapú hátrányok csökkentése

D/ Vízgazdálkodás

felszíni vizek felhasználása, hajózás, nem felszíni vizek, vízkormányzás, öntözés

E/ Fenntartható zöld közlekedés

zöld-,
elektromos
mobilitás
feltételeinek
javítása
(tömegközlekedési
fejlesztések), légiközlekedés jogi reformja, kerékpáros infrastruktúrák létesítése

F/ Energetika (zöld átállás)

hálózaterősítés (zöld átállás), energiahatékonysági rendszer bevezetése, lakossági megújuló energia
támogatása

G/ Átállás körforgásos gazdálkodásra

hulladékgazdálkodási rendszer teljes átalakítása, körforgásos gazdaságra történő átállás

H/ Digitalizációs reform

adatgazdaság kialakítása, szélessávú hálózatok kiépítése, digitális oktatás és kompetencia-fejlesztés,
mesterséges intelligencia használata

I/ Egészségügy

megelőzési rendszer fejlesztése, kórházi ellátás fejlesztése, digitalizáció az egészségügyben,
javadalmazás rendszer átalakítása

és

vasúti

Az Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna stratégiai célrendszere
az RRF eszköz és az új OP-k rendszerében
RRF/OP kapcsolódás

Digitalizáció

Stratégiai cél megnevezése

Beavatkozások típusai

Felkészülés a digitális kihívásokra

digitális alapinfrastruktúra, vállalkozások digitalizációja, autonóm járművek

Válságálló, magasan képzett társadalom
A lokális brandek megerősítéséhez átfogó turisztikai-informatikai
tájékoztatórendszer kialakítása
Felsőoktatási képzési struktúra, felnőttképzési rendszer megújítása

Egyetemek megerősítése

Zöld átállás, energetikai
rendszer megújítása

Körforgásos gazdaság

Felzárkózó települések

Oktatás digitális alapinfrstruktúrájának fejlesztése, digitális kompetenciafejlesztés az
oktatásban és a társadalomban, megfelelő minőségű és lefedettségű vezetékes és vezeték
nélküli digitális infrastruktúra, pályaorientáció
Webes és közösségi értékesítési csatornák, Turisztikai-informatikai tájékoztatórendszer
kialakítása
A modellváltó és vállalkozó egyetemek megerősítése, a felnőttképzési rendszer megújítása, a
képzések munkaerőpiaci relevanciájának javítása

Tudástermelő intézmények infrastrukturális fejlesztése

Tudományos és innovációs parkok és Nemzeti Laboratóriumok hálózatának kialakítása,
a gazdasági térségre koncentráló innovációs környezet létrehozása

Új típusú innovációs ökoszisztémák támogatása

Kimagasló kutatói utánpótlás biztosítása az egyetemeken, tematikus kompetencia központok
kialakítása, startup/spinoff ökoszisztéma fejlesztése

Energiahatékonyság növelése az ipari szektorban

Megújuló energiaforrások integrálása az ipari méretű termelésbe

Energiahatékonyság növelése az önkormányzati szektorban

Megújuló energiaforrások integrálása a közszolgáltatásokba, SECAP akcióprogramok, a helyi
adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázása

Erdészeti és mezőgazdasági melléktermékek hasznosítása

Erdő- és mezőgazdasági melléktermékek és hulladék energetikai célú felhasználása

Fenntartható környezetgazdálkodás tudatosítása

Környezeti szemléletformálás

Körforgásos gazdaság fejlesztése

A környezettechnológiai iparág K+F+I fejlesztése, hulladékok keletkezésének csökkentése,
keletkező hulladékok alternatív célú hasznosítása, mezőgazdasági és hulladékgazdálkodási
tevékenység során keletkező biogáz felhasználása

Foglalkoztatást segítő gazdasági tevékenységek felkarolása a vidéki
terekben

A hagyományos gazdálkodási módok újrafelfedezése
Ökológiai gazdaságok fejlesztése
A Közösség által Támogatott Mezőgazdaság (KTM)
KKV-k munkaerőpiaci igényének támogatása (paktumszolgáltatások)
Szociális gazdaság
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Stratégiai cél megnevezése

Fenntartható, zöld közlekedés

Fenntartható, zöld közlekedés

Gazdasági elérhetőség
fejlesztése (MIOP kapcsolódás)

Kerékpáros, vasúti és zöld-elektromos városi közlekedés, belvízi hajózás, repterek
fejlesztése

Hálózatos infrastruktúrafejlesztés

Gyorsforgalmi-, fő-, mellékutak, határmenti kapcsolatok, határátkelőhelyek, hidak

Közösségi szolgáltatások elérhetőségének és színvonalának javítása

Közösségi közlekedés, közszolgáltatások, lakhatás támogatása

Üzleti infrastruktúra KKV-k számára

Helyi piacok, inkubátorházak

Egész éves turizmushoz kapcsolódó szervezési és szabályozási feladatok

Ösztönző rendszer az egész éves nyitvatartáshoz

Régiós turisztikai minőségbiztosítási és „védjegy” rendszerek kidolgozása a
magas szolgáltatási minőség stabil eléréséhez
Természeti környezet turisztikai célokra való használása környezetkímélő és
környezettudatos módon

Szolgáltatói és munkavállalói attitűdfejlesztés, régiós szintű minőségbiztosítás
kidolgozása

Versenyképes járások (VNOP
kapcsolódás)

Diverzifikált gazdaságfejlesztés
(VINOP kapcsolódás)

Turisztikai infrastruktúra (szálláshelyek, vendéglátóhelyek, attrakciók)
célorientált, regionális és helyi igényeket is figyelembe vevő mennyiségi és
minőségi, élményalapú fejlesztése
Kreatív ipar fejlesztése, további területekre gyakorolt pozitív hatásainak
felerősítése
Helyi értékeken alapuló gazdaság: helyi termékek, borászat, gasztronómia,
kézműves termékek, a helyhez kötött, egyedi kulturális hagyományok és
szokások markánsabb bemutatása

Ökoturizmus és aktív turizmus fejlesztése
Örökség- és vallási turizmus fejlesztése
Egészségturisztikai fejlesztés
Gyógyhelyprogram
Kulturális attrakciófejlesztés
Szálláshely-fejlesztés
Üzleti turizmus

Vállalkozások finanszírozáshoz jutása

A kreatívipar intézményi struktúrájának fejlesztése, tőkefinanszírozás, szakértői
támogatói háttér biztosítása
Meglévő helyi, térségi kínálati elemek, hálózatok régiós összekötése, hálózattá
szervezése, termékalapú együttműködések, termékpályák, ágazatspecifikus
marketingmix
Egyetem-vállalat K+F+I együttműködése, Importot kiváltó alapanyaggyártás (építő-,
jármű-, élelmiszeripar) és a beszállítói láncban történő előrelépést szolgáló saját
termék kifejlesztése, technológia-fejlesztés
Mikrofinanszírozás

Tudástermelő intézmények infrastrukturális fejlesztése

Infrastruktúrafejlesztés az oktatásban, lakhatási, mobilitási támogatások

Magasan képzett társadalom

Iparági képzések/átképzések/továbbképzések megvalósítása

Magasabb technológiai szint elérése a stratégiai ágazatokban

Magasan képzett társadalom
(HOP kapcsolódás)

Beavatkozások típusai

