
Tervezzük együtt a jövőt!



NÓGRÁD MEGYEI 
GAZDASÁGFEJLESZTÉSI 

RÉSZPROGRAMOK TERVEZÉSE
(előzetes)



ELŐZETES RÉSZPROGRAM TERVEK

1. Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési 
program

2. Ipari hagyományokon alapuló ágazatok 
megerősítése, hozzáadott érték növelése

3. Jövőcentrikus, kreatív és tudásalapú gazdasági 
tevékenységek ösztönzése

4. Meglévő potenciálokra épülő innovációs centrumok 
és tudásközpont létrehozása

5. Zöldgazdaság és ökoturizmus fejlesztése
6. Hívogató, marasztaló, vállalkozóbarát élettér
7. Társadalom megújítása, szegénység és 

kirekesztettség kezelése



VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ÉS 
BEFEKTETÉS-ÖSZTÖNZÉSI PROGRAM 

• Új vállalkozások létrejöttének, betelepedésének, 
megerősödésének támogatása Nógrád 
megyében

• Innovatív, modell értékű megoldások 
megvalósítása a vállalkozásfejlesztés területén

• Helyi termékek előállításának ösztönzése

• Munkahelyteremtés

• Gazdaságfejlesztési kapacitás bővítés, marketing



IPARI HAGYOMÁNYOKON ALAPULÓ ÁGAZATOK 
MEGERŐSÍTÉSE, HOZZÁADOTT ÉRTÉK NÖVELÉSE 

Hagyományos ipari ágazatok – üvegipar, fémipar, gépipar –
foglalkoztató képességének növelése, a szektorok vállalkozásainál 
a versenyképesség, a jövedelmezőség fokozása:

• Technológia- és termékfejlesztés

• Munkahelyteremtő beruházások

• Energiahatékonyságot szolgáló telephelyfejlesztések

• Piacra jutás és hálózatosodás támogatása 

• Minőségi és menedzsment rendszerek, kapacitások fejlesztése

• A kijelölt ágazatokba beszállító start-up vállalkozások támogatása

• Szakmai utánpótlást szolgáló képzések

• Helyi ipari kultúra muzeális értékeinek megőrzése, bemutatása



JÖVŐ CENTRIKUS, KREATÍV ÉS TUDÁSALAPÚ 
GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK MEGHONOSÍTÁSA, 

MEGERŐSÍTÉSE

• Egészségipari és egészségturisztikai fejlesztések

• Új szolgáltató központok letelepedési feltételeinek biztosítása 
(preferáltan pénzügyi szolgáltató szektor), kihasználatlan 
irodaépületek hasznosításával, munkahelyteremtéssel

• IKT termék- és szolgáltatás fejlesztés támogatása

• Beszállító ipar munkahelyteremtéssel járó kapacitás-bővítése 
(kiemelten járműipar, elektronika, műanyagipar)

• Kreatív start-up vállalkozások támogatása

• Kreativitás-fejlesztés az óvodától a felsőoktatásig (nevelésbe, 
képzésbe épül, innovatív attitűd)



ZÖLDGAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A 
HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS 

BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

• Energiahatékonyság és megújuló energia 
alkalmazások széleskörű elterjesztése

• Energetikai alapú helyi gazdaságélénkítés

• Humán erőforrásképzés a zöldgazdaság részére

• Hulladékgazdálkodásra és feldolgozásra építő 
rendszerek létrehozatala

• Fenntartható közlekedés elősegítése

• Ökoturisztikai térségi programok, tematikus utak



MEGLÉVŐ POTENCIÁLOKRA ÉPÍTŐ INNOVÁCIÓS 
CENTRUMOK ÉS TUDÁSKÖZPONT LÉTREHOZÁSA, 

MEGERŐSÍTÉSE 

• Energetikai, járműipari, és agro- innovációs 
centrumok létrehozása

• Interindusztriális tudásközpont létrehozása 
technológiai háttérrel

• KKV vállalati innovatív kezdeményezések 
támogatása

• Megyei innovációs ügynökség létrehozása, 
kapacitásfejlesztés



HÍVOGATÓ, MARASZTALÓ, 
VÁLLALKOZÓBARÁT ÉLETTÉR

• Komplex térségfejlesztési programokat támogató 
településfejlesztési akciók

• Fenntartható nevelési,  szociális és közigazgatási 
intézményfejlesztés

• Helyi és térségi kerékpárutak, utak fejlesztése

• Turisztikai attrakciók környezetének vonzóvá tétele

• Komplex, gazdasági és kulturális, sport 
szolgáltatásokat biztosító, önfenntartó létesítmények 
megvalósítása

• Barna- és zöldmezős iparterület fejlesztések



TÁRSADALOM MEGÚJÍTÁSA, SZEGÉNYSÉG ÉS 
KIREKESZTETTSÉG KEZELÉSE 

• Komplex térségi pszicho-szociális alapú felzárkóztatás

• Átfogó szegénységkezelő programok elindítása

• Modell értékű helyi kezdeményezések a rászorulók fizikai és 
életviteli rehabilitációjára a közösségfejlesztés, a szociális gazdaság 
eszközrendszerével

• Térségi jelentőségű beruházásokhoz kapcsolódó közmunka 
programok

• Szociális szövetkezetek, vállalkozások létrehozásának ösztönzése

• Önfenntartást segítő helyi kezdeményezésű programok

• Bentlakásos intézmények fejlesztése az iskola előkészítéstől a 
középiskoláig

• Új típusú, a munkahelyi integrálásra orientált felnőttképzési 
programok elindítása



MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
KOORDINÁCIÓS FELADATAI

• A kisebb városok és térségük fejlesztéseinek 
tervezési koordinációja

• A megyei jogú városok programtérség 
lehatárolásának jóváhagyása

• A megyei jogú város programjának tartalmi 
összehangolása a megye területének többi 
fejlesztésével

• Az ágazati OP-k véleményezése, tervezésüknél a 
megyei érdekek érvényesítése

• Térségi programok tervezéséhez segítségnyújtás 
(CLLD)



KAPCSOLAT:

teruletfejlesztes@nograd.hu

www.nograd.hu


