
A HÁTRÁNYOS HELYZETŰEK TÁMOGATÁSÁRA 
IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAMOK ÉS 
FEJLESZTÉSI PRIORITÁSOK A 2014-2020-AS 
PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN 
 
HÁTRÁNYOS HELYZETŰ FIATALOK TÁMOGATÁSA 
 C. KONFERENCIA 
2019.12.03. 
EFOP-5.2.2-17-2017-00007 



OPERATÍV PROGRAMOK ÉS FEJLESZTÉSI 
PRIORITÁSOK 2014-2020. 

 

 

EFOP- Emberi Erőforrás Operatív Prorgram prioritásai: 

1. Prioritás: Együttműködő társadalom, melynek célja a munkaerő-
piacról tartósan kisorult személyek munkaerő-piaci programban 
való belépésének növelése, a család és ifjúság társadalmi 
részvételének növelése, az egészségtudatosság növelése 
elsősorban a hátrányos helyzetű emberek és térségek 
tekintetében, a hátrányos helyzetű személyek, kifejezetten romák 
szociális gazdaságban való részvételének növelése 

 

2. prioritás: Infrastrukturális beruházások a társadalmi együttűködés 
erősítése érdekében, melynek célja a gyermekeket sújtó nélkülözés 
elleni programok által nyújott szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
növelése, illetve a marginalizált feltételek között élők életkörülményei 
infrastrukturális feltételeinek javítása 



OPERATÍV PROGRAMOK ÉS FEJLESZTÉSI 
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EFOP- Emberi Erőforrás Operatív Prorgram prioritásai: 
 
• 3. prioritás: Gyarapodó tudástőke célja a korai iskolaelhagyók számának 

csökkentése és a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése, valamint a 
minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés előmozdítás, illetve a 
felsőfokúnak megfelelő szintű oktatásban való részvétel növelése. 

• 4. prioritás: Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke 
érdekében, melynek célja a minőségi közneveléshez és felsőoktatáshoz 
való hozzáférés infrastrukturális fejlesztése 

• 5. prioritás: pénzügyi eszközök alkalamazása a társadalmi együttműködés 
erősítése érdekében, valamint a társadalmi innováció és transznacionális 
együttműködések 
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TOP- Terület- Településfejlesztési Operatív Program 

• A program célja a regionális, decentralizált gazdaság fejlesztésének 
támogatása és a helyi erőforrásokon alapuló foglalkozatás növelése. 
Prioritások: A helyi feltételek megteremtése a gazdasági növekedés 
ösztönzéséhez és a foglalkoztatás növeléséhez; vállalkozásbarát és a 
lakosság igényeihez igazodó városfejlesztés 

 

• Az operatív program külön kiemelten foglalkozik a hátrányos helyzetű 
térségek fejlesztésével, a hátrányos helyzetű személyek integrációjával, 
valamint az ehhez szükséges infrastrukturális fejlesztésekkel. 
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RSZOP – Rászoruló személyeket támogató operatív Program 

 

A program keretében a szegény gyermekes családok és renkívül alacsony 
jövedelmű személyek, valamint közterületen élők számára természetbeni 
juttatások biztosítása. 

 

 



KÖSZÖNÖM  
A FIGYELMET! 
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