A gazdaságélénkítés alapja lehet a megye Integrált Területi Programja
Március első napjaiban befejeződött a Csongrád Megyei Integrált Területi Program
(ITP) előkészítése, vagyis lezárult a 2014-2020-as európai uniós finanszírozási ciklus
pályázati programjait érintő megyei tervezési szakasz. Az elkészült ITP-ben
prioritásokat és intézkedéseket határoztak meg a gazdaság-, valamint a
településfejlesztés vonatkozásában. A dokumentumot a Nemzetgazdasági
Minisztérium hagyja jóvá.
A megyei közgyűlés vezetése az elmúlt hetek során a járási székhelyeken személyesen
egyeztetett a polgármesterekkel, ennek eredményeként március első napjaiban
befejeződött a Csongrád Megyei Integrált Területi Program előkészítése. Az ITP-ben
prioritásokat, illetve ezeken belül intézkedéseket határoztak meg a gazdaság-, valamint a
településfejlesztés vonatkozásában, a települések ezeket figyelembe véve fogalmazhatják
meg saját fejlesztési elképzeléseiket. Csongrád megye települései – a két megyei jogú
várost, Szegedet és Hódmezővásárhelyt nem tekintve – 29,19 milliárd forint dedikált
támogatással számolhatnak a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP)
– tájékoztatott Dr. Kovács Beáta, a Csongrád Megyei Közgyűlés önkormányzati
koordinációért felelős alelnöke.
A megyei önkormányzat koordinálásával lehetőség nyílik arra, hogy a jelenlegi uniós
ciklusban ne csak egyes, ugyan fontos, de egymástól elszigetelt települési elképzelések
valósuljanak meg, hanem ezek megyei szinten integrálva jöjjenek létre. A Csongrád
Megyei Integrált Területi Programban nem nevesíthetők konkrét projektek, hanem a
település- és gazdaságfejlesztési prioritásokon belüli intézkedések adják meg az
iránymutatást a polgármestereknek az ITP-hez illeszkedő településfejlesztési projektek
kidolgozásához. A gazdaságfejlesztésen belül négy prioritást jelöltek ki, a
településfejlesztésben kilencet. A településfejlesztési rész az intézkedések szintjén
egyebek mellett a gazdaságélénkítést, a népességmegtartó erő fejlesztését, a fenntartható
települési közlekedésfejlesztést, az önkormányzatok energiahatékonyságát elősegítő, a
megújuló energiákra alapozó fejlesztéseket jelenti. A gazdaságfejlesztési elemnél pedig
többek között a helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése vagy a fenntartható
turizmusfejlesztés bír kiemelt jelentőséggel. A teljes rendelkezésre álló keretösszegnek az
irányelvek alapján a nagyobb részét képezi a településfejlesztésre fordítható összeg (több
mint 18 milliárd forint), és körülbelül 11 milliárd juthat gazdaságfejlesztésre.
Meghatározták azt is, hogy kik legyenek a program szereplői. „A 2014-2020-as európai
uniós finanszírozási ciklusban a TOP-forrásoknál az önkormányzatokra és az
önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságokra fókuszálunk, hiszen
meggyőződésünk, hogy ezek lehetnek a gazdaságélénkítés kulcsszereplői. Az
önkormányzatok és önkormányzati cégek teremthetik meg a településeken azokat a
gazdasági lehetőségeket, melyek révén a versenyszféra vonzónak tartja a területet, és ez
a piaci szféra valósítja majd meg az igazi gazdaságfejlesztést, a közvetlen
munkahelyteremtést. Hiszünk benne: ha jól sáfárkodunk a TOP-keretösszegünkkel, akkor
jó eséllyel megteremthető a megyében a gazdaságélénkítés alapja” – jelentette ki Dr.
Kovács Beáta alelnök.
A Csongrád megyei ITP-t a a Nemzetgazdasági Minisztérium mint irányító hatóság
véglegesíti. Az ITP adja meg a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
felhasználásának alapját. Az ütemterv szerint a konkrét pályázati felhívások nyáron
jelenhetnek meg, az irányító hatóság augusztus-szeptemberre bírálja el az egyes
támogatási kérelmeket, és ekkor már a támogatási szerződéseket is meg lehet kötni.
Ideális esetben már ekkor forrásokhoz jutnak a Csongrád megyei települések, és
megkezdhetik a TOP-ban és ITP-ben megfogalmazott intézkedésekhez illeszkedő, jól
előkészített projektjeik fizikális megvalósítását – mondta el Dr. Kovács Beáta.

