A kohéziós politika
és Magyarország
A 2014–2020 közötti időszakban Magyarország hét operatív programot fog végrehajtani az EU
kohéziós politikájának keretében. Négy programot az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és
az Európai Szociális Alap (ESZA) finanszíroz. Két program támogatását az ERFA és a Kohéziós Alap
biztosítja. Egy program finanszirozásában pedig az ESZA és a Kohéziós Alap vesz részt.

Mekkora összeget ruháznak be
Magyarországon 2014 és 2020 között?
A 2014–2020 közötti időszakra Magyarország
részére (aktuális árakon) 21,9 milliárd euró jut a
kohéziós politika pénzalapjaiból:

A strukturális alapok (az ERFA és az ESZA)
támogatására való jogosultság, 2014–2020
Kevésbé fejlett régiók
(a GDP/fő kevesebb mint 75%-a az EU-27 átlagának)

■

Átmeneti régiók
(a GDP/fő 75–90%-a az EU-27 átlagának)

■

Fejlettebb régiók
(a GDP/fő több mint 90%-a az EU-27 átlagának)

15 milliárd euró a kevésbé fejlett régióknak
(Közép-Dunántúl,
Nyugat-Dunántúl,
DélDunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld és
Dél-Alföld).

●

463,7 millió euró a fejlettebb régiónak
(Közép-Magyarország).

●

6 milliárd euró a Kohéziós Alap keretében.

●

361,8 millió euró
Együttműködésre.

●

49,8
millió
a
kezdeményezésére.

az
Fiatalok

Európai

Területi

foglalkoztatási

Ebből az ESZA 4,7 milliárd eurót fog fedezni,
amely a Strukturális Alapok 30.46%-át jelenti.
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Melyek Magyarország fő beruházási prioritásai?
Magyarország prioritásait az Európai Bizottsággal kötött partnerségi megállapodás rögzíti.
A prioritások között a következők szerepelnek:

●
●
●
●
●

A gazdasági szereplők versenyképességének javítása és nemzetközi szerepvállalásuk fokozása
A foglalkoztatás növelése (a gazdaságfejlesztési, a foglalkoztatási, oktatási, társadalmi
felzárkózási szakpolitikák által, tekintettel a területi különbségekre)
Az energia- és erőforrás-hatékonyság növelése
A társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások kezelése
A gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósítása

Milyen eredményeket értek el eddig?
A Kohéziós Alapból allokált összeg a 2007–2013 közötti időszakban 25,3 milliárd euró volt.
A 2007–2013 közötti finanszírozási időszak során – egyéb eredmények elérése mellett – a következőkben segítette
Magyarországot az ERFA támogatása:

●
●
●
●

több mint 75 000 munkahely megteremtése;
több mint 1 250 vállalkozás beindításának segítése;
közvetlen beruházási segítség több mint 32 000 kkv-projektnek;
több mint 3 500 kutatási és műszaki fejlesztési projekt támogatása.

Az ERFA és a Kohéziós Alap által finanszírozott beruházások keretében:

●
●
●

több mint 400 km új közút épült;
1 700 km utat építettek újjá;
több mint 4 millió ember jutott jobb városi közlekedési lehetőségekhez.

Az ESZA több mint 2 millió ember számára biztosított képzést. 50 381-en részesültek olyan szociális szolgáltatásokban,
amelyek foglalkoztathatóságuk erősítésére és a munkaerőpiacon való részvételük előmozdítására irányultak. A felsőfokú
intézmények számára elérhetővé tett tudományos adatbázisok száma 14-ről 52-re nőtt a jövő szakemberképzését szolgáló
terciális oktatás fontos részeként. Az integrált oktatásban részesülő hátrányos helyzetű tanulók száma
megkétszereződött az elmúlt hét év folyamán. 1 659 iskola kapott támogatást új, a kompetenciaalapú tanításra épülő
program és/vagy módszertanok bevezetésére. Az ESZA a fontos hozzájárulásokkal segítette a magyar közigazgatási
rendszer korszerűsítését is.

A kohéziós politika sikertörténetei
ERFA-projektek
●

Szombathely városközpontjának felújítása – Nyugat-Dunántúl

●

Munkahelyteremtés a Kovács Kft. technológiai fejlesztéséhez kapcsolódóan

A projekt részeként a Kovács Kft. infrastrukturális beruházást hajtott végre: fémmegmunkáló gépeket,
mérőberendezéseket és informatikai eszközöket vásárolt. A beruházásnak köszönhetően a cég jobb minőségi
szabványoknak tud megfelelni, ezáltal javult a versenyképessége, és megerősödött a régión belül a beszállítói pozíciója. A
projekt 229 munkahely megőrzését és 40 új állás megteremtését eredményezte egy olyan régióban, ahol komoly probléma
az országos átlagot meghaladóan magas munkanélküliség.
Teljes összeg: 5,6 millió euró (az ERFA hozzájárulása: 1,6 millió euró)
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Teljes összeg: 5,3 millió euró (az ERFA hozzájárulása: 3,1 millió euró)
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Szombathely városának önkormányzata 11 875 m2 közterületet újított fel, beleértve a Fő teret és számos műemléket is. A
történelmi városközpontban 13 kulturális és közösségépítő programot szerveztek meg, civilszervezetekkel együttműködve.
6 754 lakos élvezheti a rehabilitáció előnyeit, és 27 új munkahely jött létre.

ESZA-projektek
●

A közösség lámpásai – Látássérültek közösségi mentorainak
képzése és foglalkoztatása

19-en szereztek bizonyítványt a „látássérültek közösségi mentora” képzésen, közülük 18-an állást kaptak a
kedvezményezettnél, a Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesületénél. A mentorok aktívan részt
vesznek a helyi egyenlőségi tervek kidolgozásában azzal, hogy rávilágítanak a látássérültek életének létfontosságú
aspektusaira. A projektnek köszönhetően jól kiépültek a vakok helyi közösségei az érintett öt mikrorégióban és hét
budapesti kerületben, a helyi érintettek és polgárok pedig alaposabb tájékoztatást kapnak a látássérültekkel kapcsolatos
ügyekben.
Teljes összeg: 9,5 millió euró (az ESZA hozzájárulása: 8,1 millió euró)

●

A különleges bánásmódot igénylő gyermekek társadalmi integrációját szolgáló program

A projekt célja, hogy új utakat nyisson a tanulásra a különleges bánásmódot igénylő gyermekek számára, ezáltal
sikeresebbek legyenek az iskolában, és képességeiknek megfelelően tudjanak továbbtanulni. Ennek elérése érdekében a
projekt felméri a Miskolc városában és környékén élő szülők és tanulók szükségleteit, és előmozdítja az együttműködést az
intézményrendszer és a projektben részt vevő különféle partnerek között.
Teljes összeg: 3,4 millió euró (az ESZA hozzájárulása: 2,9 millió euró)

Részletesebb tájékoztatás a Európai Unió magyarországi kohéziós politikai projektjeiről
A következő webhelyeken további példák találhatók a projektekre, és elolvasható az EU kohéziós politikájának
támogatásában részesülő kedvezményezettek teljes listája:

●
●

Az Európai Bizottság Regionális Politikai webhelye
Az Európai Szociális Alap webhelye
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