
KSK rendelet, Partnerségi Megállapodás, VP prioritások és fókuszterületek 

 

A KSK rendelet által meghatározott 11 tematikus cél  

 

1. A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció megerősítése  

2. Az infokommunikációs technológiákhoz való hozzáférés és minőségi szolgáltatások javítása  

3. Akis‐és közepes vállalkozások versenyképességének fokozása  

4. Az alacsony szén‐dioxid kibocsátású gazdaságra történő átállás támogatása  

5. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás elősegítése  

6. Környezetvédelem és az erőforrások hatékonyságának növelése  

7. A fenntartható közlekedés elősegítése és a kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrák előtti akadályok 

elhárítása  

8. A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése  

9. A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem  

10. Beruházás az oktatásba, a készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba  

11. Az intézményi kapacitások és a közigazgatás hatékonyságának fejlesztése  

 

 A Partnerségi Megállapodás prioritásai  

 

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;  

 

 Az EMVA rendeletben meghatározott prioritások és fókuszterületek (VP) 

 

1. Prioritás: a tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az erdőgazdálkodásban 

és a vidéki térségekben  

1A fókuszterület: az innovációnak, az együttműködésnek és a tudásbázis gyarapításának az ösztönzése 

a vidéki térségekben;  

1B fókuszterület: a kapcsolatok erősítése a mezőgazdaság, az élelmiszer‐termelés és az 

erdőgazdálkodás, valamint a kutatás és az innováció között, egyebek mellett a környezetgazdálkodás 

és a környezeti teljesítmény javítása céljából;  

1C fókuszterület: az egész életen át tartó tanulás és a szakképzés előmozdítása a mezőgazdasági és az 

erdészeti ágazatban;  

2. Prioritás: a mezőgazdasági üzemek életképességének javítása és a versenyképesség fokozása 

valamennyi régióban és a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa esetében, valamint az innovatív 

gazdálkodási technológiák és a fenntartható erdőgazdálkodás előmozdítása  

2A fókuszterület: valamennyi mezőgazdasági üzem gazdasági teljesítményének javítása, valamint a 

mezőgazdasági üzemek szerkezetátalakításának és korszerűsítésének a megkönnyítése, 

mindenekelőtt a piaci jelenlét, a piacorientáltság, és a mezőgazdasági tevékenységek 

diverzifikálásának fokozása céljából;  



2B fókuszterület: a megfelelően képzett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatba való 

belépésének megkönnyítése és ezen belül is különösen a generációs megújulás elősegítése;  

3. Prioritás: az élelmiszerlánc szervezésének – többek között a mezőgazdasági termékek 

feldolgozásának és forgalmazásának, az állatjólétnek és a mezőgazdaság terén alkalmazott 

kockázatkezelésnek – az előmozdítása  

3A fókuszterület: az elsődleges termelők versenyképességének javítása, mégpedig azáltal, hogy 

megfelelőbb módon integrálják őket az agrár‐élelmiszeripari láncba a minőségrendszerek révén, a 

mezőgazdasági termékek értékének növelése, valamint a helyi piacokon, a rövid ellátási láncokban, 

továbbá a termelői csoportokban és szervezetekben és a szakmaközi szervezetekben folytatott 

promóció;  

3B fókuszterület: a mezőgazdasági üzemekben megvalósuló kockázat-megelőzés és ‐kezelés 

támogatása;  

4. Prioritás. a mezőgazdasággal és az erdőgazdálkodással kapcsolatos ökoszisztémák állapotának 

helyreállítása, megőrzése és javítása  

4A fókuszterület: a biológiai sokféleség helyreállítása, megőrzése és javítása, beleértve a Natura 2000 

területeken és a hátrányos természeti adottságokkal vagy egyéb sajátos hátrányokkal 

rendelkező területeken, jelentős természeti értéket képviselő gazdálkodás, valamint az európai tájak 

állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása;  

4B fókuszterület: a vízgazdálkodás javítása, a műtrágya‐és peszticidhasználat szabályozásának javítását 

is beleértve;  

4C fókuszterület: a talajerózió megelőzése és a talajgazdálkodás javítása;  

5. Prioritás: az erőforrás‐hatékonyság előmozdítása, valamint a karbonszegény és az éghajlatváltozás 

hatásaival szemben ellenállóképes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása a 

mezőgazdasági, az élelmiszeripari és az erdészeti ágazatban  

5A fókuszterület: a mezőgazdaság általi vízfelhasználás hatékonyságának fokozása;  

5B fókuszterület: a mezőgazdaság és az élelmiszer‐feldolgozó iparág általi energiafelhasználás 

hatékonyságának fokozása;  

5C fókuszterület: a megújuló energiaforrások, a melléktermékek, a hulladékok, a maradékanyagok és 

más, nem élelmiszer jellegű nyersanyagok biogazdasági célokra történő átadásának és 

felhasználásának megkönnyítése;  

5D fókuszterület: a mezőgazdaságból származó, üvegházhatást okozó gázok és ammónia 

kibocsátásának csökkentése;  

5E fókuszterület: a széntárolás és ‐megkötés előmozdítása a mezőgazdaságban és az 

erdőgazdálkodásban;  

6. Prioritás: a társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés 

támogatása a vidéki térségekben, különös tekintettel a következő területekre:  

6A fókuszterület: a diverzifikálásnak, kisvállalkozások alapításának és fejlesztésének, valamint a 

munkahelyteremtésnek a megkönnyítése;  

6B fókuszterület: a helyi fejlesztés előmozdítása a vidéki térségekben;  

6C fókuszterület: az információs és kommunikációs technológiák hozzáférhetőbbé tétele, használatuk 

előmozdítása, és minőségük javítása a vidéki térségekben  

 


