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1. napirendi pont

Előterjesztés a 1821/2015. (XI.12) Kormányhatározat végrehajtásához, és a
kiemelt térségi program megvalósításához kapcsolódó feladatokról
A 1821/2015. (XI.12.) Kormányhatározat „a Balaton Területfejlesztési Koncepció (2014–
2030) és a Balaton Területfejlesztési Stratégiai Program elfogadásáról, valamint a Balaton
Kiemelt Üdülőkörzet területén a 2014–2020-as uniós és hazai forrásokból megvalósuló
beruházásokról” a kiemelt térségi fejlesztési programok elfogadása és az ahhoz kapcsolódó
források allokációja mellett a Balaton Fejlesztési Tanács számára feladatokat is meghatároz.
A Kormányhatározat 8. pontja értelmében az operatív programok végrehajtásáért felelős
miniszterek a térségi fejlesztési irányoknak megfelelő támogatási konstrukciók előkészítésébe
bevonják a Balaton Fejlesztési Tanácsot, és véleményét a döntéshozatal folyamatába
becsatornázzák.
Ugyanakkor a Kormányhatározat 10. pontja felkéri a BFT-t a határozatban szereplő
Koncepció és Stratégiai Program céljai és prioritásai megvalósulásának nyomon követésére.
A Tanács a határozat értelmében háromévente tájékoztatást ad a program megvalósulásáról a
nemzetgazdasági miniszter útján.
A kormányhatározatban rögzített több mint 300 milliárd forintnyi dedikált forráskeret
hatékony és eredményes felhasználása a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet és egyben a Tanács
elsődleges érdeke. A dedikált forrás felhasználására (kötelezettség-vállalására) megszabott
időkeret – 2017.06.30. – rendkívül sürgető. Indítható, a központi végrehajtás számára
lényegében azonnal befogadható projektek tömegére van szükség. A Balaton-specifikus
pályázati felhívások várhatóan 2016. első felében fognak megjelenni. Az időbeli csúszás azért
állt elő a Miniszterelnökség tájékoztatása szerint, mert egyrészt szükséges a BKÜ felhívások
konkrét formájának és eljárásrendjének finomhangolása, másrészt további egyeztetések
szükségesek az Európai Bizottsággal a kiemelt térségi program megvalósításáról. Mindez a
gyakorlatban azt jelenti, hogy a teljes keretösszeg kötelezettség-vállalására egy év áll
rendelkezésre.
A pályázati felhívások megjelenéséig hátralévő néhány hónapot feltétlenül indokolt az aktív
felkészülésre, előkészítésre fordítani, hogy a kiemelt üdülőkörzet képes legyen bizonyítani a
forrásokat sikerrel hasznosítani tudja.
A kormányhatározat eredményes végrehajtása, a jövőbeni lehetőségek kiterejsztése, de
elsősorban a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet fejlődése érdekében az alábbi feladatok
végrehajtására teszünk javaslatot:
1. Térségfejlesztési tematikus munkacsoportok létrehozása
2. Negyedéves térségi monitoring végzése
3. Térségi befektetés ösztönzési adatbázis létrehozása
1) Térségfejlesztési tematikus munkacsoportok létrehozása
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Fejlesztési Koncepciójában és Stratégiai Programjában
foglalt célok teljesülése, a Kormányhatározatban dedikált forráskeretből megvalósítandó
projektek szakmai relevanciája, a megvalósítandó fejlesztések operatív programokhoz illetve
a térségi fejlesztési irányokhoz való illeszkedése, a megfelelő projektek hatékony felkutatása,
és a szakmai érdekegyeztetés elősegítése érdekében javasoljuk, hogy a Munkaszervezet
hozzon létre tematikus munkacsoportokat.
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A munkacsoportoknak az egyes ágazati, szakterületi fejlesztésekhez célszerű kapcsolódnia,
lényegében a kormányhatározatban és a kiemelt térség fejlesztési dokumentumaiban szereplő
témakörök, és tematikus forrásallokáció szerint:
• Turizmusfejlesztés,
• Gazdaságfejlesztés és innováció,
• Agrár-, vidékfejlesztés,
• Terület- és településfejlesztés,
• Környezeti, energetikai és közlekedésfejlesztés.
A témakörökhöz kapcsolódóan a balatonregion.hu oldalon aktív pályázati tájékoztató felületet
hoztunk létre.
A munkacsoportok feladata a 1821/2015. Kormányhatározat 8. és 10. pontjaihoz kapcsolódó
véleményező, javaslattevő munkában határozható meg:
• támogatási konstrukciók véleményezése
• javaslat tematikus, ágazati monitoring mutatók körének kialakítására
• 1821/2015. Korm. hat. teljesülésének nyomon követése
• a koncepció és stratégia teljesülésének nyomon követése
• projektgenerálás, potenciális projektgazdák felkutatása, kapcsolattartás
• a térségi fejlesztésekkel kapcsolatos ajánlások megfogalmazása
A munkacsoportok tagsága eseti alapon kerül meghatározásra, melybe bel- és kültagok
egyaránt részt vesznek. Beltagként javasoljuk a következőket:
• 3 megye és az illetékes minisztérium képviselői által delegált tagok
• a releváns Irányító Hatóság delegáltja
• Balatoni Szövetség delegáltja
• Balatoni Civil Szervezetek Szövetségének delegáltja
• titkár (a Balatoni Integráció és Közhasznú NKft. részéről)
A munkacsoportok működési rendjükről, a felkért kültagokról önállóan döntenek.

2) Negyedéves térségi monitoring
A 1821/2015. Kormányhatározat értelmében szükséges a jogszabályba foglalt fejlesztési
irányok, illetve a Koncepció és a Stratégia céljai és prioritásai teljesülésének nyomon
követése. Ugyanakkor a 31/2010. Kormányrendelet a területi monitoringról c. jogszabály a
kiemelt térség számára éves szintű monitoring feladatokat határoz meg.
A Munkaszervezet Társadalomkutató Munkacsoportja jogszabályi kötelezettségnek eleget
téve minden évben vizsgálja a térség társadalmi-gazdasági jellemzőinek változását, a
megvalósult fejlesztések, kihelyezett források mértékét, hasznosulását, azok rövid távú
hatását. Ennek kapcsán jelentős szakmai tapasztalatra tett szert a munkacsoport. Mivel a
kormányhatározat szabta keretek rendkívül hatékony fejlesztési tevékenységre ösztönzik a
térséget, indokolttá válik e munkát jóval sűrűbben monitorozni, s az alapján megfogalmazni
ajánlásokat. A programmegvalósítás folyamatos objektív vizsgálata egyrészt döntéstámogató
szereppel bír, másrészt pedig folyamatos visszajelzésként szolgál az elvégzett munkáról,
annak eredményességéről.
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A monitoring indikátorait az EMIR illetve FAIR adatbázisok negyedévenkénti lekérdezése
alapján kívánjuk megadni, hasonlóan az éves monitoring feladatokhoz. A vizsgált mutatók
körének az éves szintű elemzéseknél szűkebbnek kell lennie, kifejezetten a fókuszálva a
térségi fejlesztéspolitika aktualitásaira.
3) Térségi befektetés ösztönzési adatbázis létrehozása
Kapcsolódva a fentiekhez javasolt egy olyan térkép-alapú adatbázis létrehozása, mely
települési szinten tartalmazza azokat a területeket (pl. építési telkek, fejlesztendő
partszakaszok), fejlesztési igényeket, témaköröket és terveket (pl. kikötőfejlesztés, innovatív
K+F fejlesztések) melyek megfelelő információkkal látják el a helyi, térségi vállalkozásokat,
potenciális befektetőket, illetve vonzóak lehetnek a térségbe érkező – elsősorban vélhetően
belföldi - befektetők számára is. Mindez egyrészt a térségi marketing tevékenység egy fontos
sarokköve lehet, másrészt viszont a projektgenerálás hatékonyságát operatív szinten is
növelheti, hiszen a fejlesztési elképzelések rövidebb idő alatt találhatják meg az ideális
megvalósulási helyüket.
Az adatbázis létrehozását a Tanács munkaszervezete végzi, szükség esetén külső szakértő
bevonásával. Az adatbázisban tárolt adatok nem nyilvánosak
Kérem a tisztelt Tanácsot a Kormányhatározat végrehajtására és a kiemelt térségi program
megvalósítására vonatkozó javaslat elfogadására.
Siófok, 2016. február 8.
Dr. Bóka István
elnök
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…/2016. (02.12.) BFT határozat
A Balaton Fejlesztési Tanács a részére biztosított, a 1821/2015. Kormányhatározat
végrehajtásáról, és a kiemelt térségi program megvalósításáról szóló előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1. A BFT az előterjesztésben foglaltak szerint megbízza a Balatoni Integrációs
Közhasznú Nonprofit Kft. vezetőjét, hogy gondoskodjon Térségfejlesztési tematikus
munkacsoportok létrehozásáról, a működtetéssel kapcsolatos operatív feladatok
ellátásáról.
2. A BFT az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja a negyedéves térségi monitoring
tevékenységre vonatkozó javaslatot. Ezzel egy időben megbízza a Balatoni Integrációs
Közhasznú Nonprofit Kft vezetőjét a negyedéves monitoring tevékenységgel
kapcsolatos operatív feladatok ellátására.
3. A BFT az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja a térségi befektetés-ösztönzési
adatbázis létrehozására vonatkozó javaslatot. Ezzel egy időben megbízza a Balatoni
Integrációs és Közhasznú Nonprofit Kft vezetőjét az adatbázis kialakításával
kapcsolatos operatív feladatok ellátására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Molnár Gábor munkaszervezet vezető
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