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EFOP tartalmi áttekintése 

Kiemelt beavatkozási irányok: 

a) társadalmi felzárkózás 

b) szociális jólét javítása 

c) egészségfejlesztés és betegségmegelőzés 

d) a család társadalmi szerepének megerősítése és a társadalmi összetartás 
erősítése 

e) köznevelés minőségének fejlesztése, kiemelt tekintettel a végzettség nélküli 
iskolaelhagyás csökkentésére 

f) felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelése 

g) utánpótlás mennyiségi és minőségi megerősítése a humán intézményekben 
dolgozók körében és a kutatás-fejlesztésben 



EFOP pénzügyi áttekintése 

Prioritási tengely Finanszírozó 

alap 

Támogatási keret 

(milliárd forint) 

1. Együttműködő társadalom ESZA 316,91 

2. Infrastrukturális beruházások a társadalmi 

együttműködés erősítése érdekében 
ERFA 177,87 

3. Gyarapodó tudástőke ESZA 294,9 

4. Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke 

érdekében 
ERFA 152,86 

5. Pénzügyi eszközök alkalmazása a társadalmi 

együttműködés erősítése érdekében, valamint 

társadalmi innováció és transznacionális 

együttműködések 

ESZA 11,17 

Összesen   
953,71 



Kiemelt fejlesztési irányok 2015/2016-ban 

1. Gyermekek életkörülményeit javító fejlesztések 

 integrált térségi gyermekprogramok 

 korai iskolaelhagyás megelőzése 

 gyermek egészségügyi ellátás fizikai környezetének javítása 

2. Családok megerősítése 

 védőháló a családokért – családtámogató szolgáltatások fejlesztése 

3. Egészség megóvását célzó népegészségügyi fejlesztések 

 komplex népegészségügyi szűrések 

 a háziorvosi ellátás humán erőforrásának javítása 

4. Iskolai rendszer eredményességének növelése 

 iskolaközpontok kialakítása 

5. Felsőoktatás kutatás-fejlesztési képességének fokozása 

 intelligens szakosodás az intézményekben 



2015. évi éves fejlesztési keret releváns 
konstrukciói 

Felhívás neve 
Felhívás 

keretösszege 
(EFOP és VEKOP) 

Felhívás 
meghirdetéséne

k módja 

Felhívás 
meghirdetésének 

tervezett ideje 
Ifjúsági programok támogatása 1 000 000 000 pályázat 2015. április 

Integrált térségi gyermekprogramok 
támogatása a hátrányos helyzetű térségekben 

3 000 000 000 pályázat 2015. október 

Tanoda programok támogatása 3 350 000 000 pályázat 2015. szeptember 



2016. évi éves fejlesztési keret 
TERVEZETÉNEK releváns konstrukciója 

Felhívás neve 
Felhívás keretösszege 

(EFOP és VEKOP) 

Felhívás 
meghirdetésének 

módja 
A leginkább elmaradott járások területi felzárkózását 
segítő pilot program 

2 000 000 000 pályázat 



Egymást erősítő, elmaradottságot 
konzerváló területi folyamatok megtörése  

1. Átfogó cél: a HACS-ok, illetve más helyi szereplők számára megnyissa az Európai Szociális Alap 
forrásait 

2. Támogatható specifikus célok: 

 helyi felzárkózást szolgáló tudás bővítése; 

 többfunkciós közösségi szolgáltató terek működtetése; 

 kedvezőtlen szocio-demográfiai térségi folyamatok megtörése (pl. fiatalok helyben tartása, 
helyi tudástőke növelése); 

 közösségépítés és –megtartás; valamint 

 a környezeti fenntarthatósági szempontoknak való megfelelés (kizárólag ESZA fejlesztés). 

3. Feltételek: 

 a HACS stratégiájához való illeszkedés és 

 a HACS területén elfogadott legalább egy települési szintű, a 2/2012. (VI. 5.) EMMI 
rendelet szerinti helyi esélyegyenlőségi program végrehajtását szolgálja 

4. Tervezett hirdetés: 2017 tavasza 



Köszönöm a figyelmet! 
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