Jogszabályi keretek összefoglalása
A Pétervásárai kistérség operatív fejlesztési programját a Pétervásárai Kistérség Fejlesztési Tanácsa a
9/2009. (XI. 16.) KFT határozatával hagyta jóvá. Időtávja 5 év, a 2009-2013 közötti időszakra
vonatkozóan fogalmaz meg a kistérség célkitűzéseinek elérését szolgáló konkrét feladatokat.
A területfejlesztési operatív program olyan rövid- középtávú cselekvési terv, mely a korábbi
programozási dokumentumokban - koncepció, stratégiai program - meghatározott fejlesztési
prioritások mentén, a konkrét célok elérése felé halad.
A program kidolgozását, a programozást megelőzte egy átfogó helyzetfeltárás elkészítése, mely a
kistérség jelenlegi helyzetét, adottságait vizsgálta. Ezt követően került kidolgozásra a kistérség
fejlesztési koncepciója, melynek első eleme a SWOT-analízisen alapuló kistérségi erőforrás elemzés.
Az erőforrás elemzésből célok kialakítása történt, s erre épült a célpiramis, mely kijelölte a fejlesztés
célrendszerét és megfogalmazta a javasolt fejlesztési stratégiát. Az operatív program célkitűzése,
hogy megalapozza a rendelkezésre álló, illetve megszerezhető források hatékony felhasználását a
kistérség fejlesztése érdekében. Az operatív program egységes szerkezet szerint és olyan
részletességgel mutatja be a javasolt intézkedéseket, hogy a leírtak alapján lehetővé váljon az egyes
intézkedések megvalósítása. Minden egyes intézkedéshez kapcsolódóan áttekinti az intézkedés
tartalmát, a támogatandó tevékenységeket, a megvalósítás módját, a költségkalkulációt, valamint az
alkalmazható monitoring mutatókat.
Az operatív program végén található akcióprogram, az intézkedések, valamint a megvalósítás
mechanizmusa és a kidolgozott operatív adatlapok között szoros kapcsolat fedezhető fel, hiszen ezek
a dokumentumok egymás kiegészítései, pontosításai.
Az operatív program szerkezetében és tartalmi elemeiben követi az Európai Unió Strukturális Alapok
felhasználására vonatkozó előírásait, ebben az értelemben megfelel az 1260/1999. sz. EK
rendeletben előírtaknak, valamint figyelembe veszi a Strukturális Alapok tervezésére és programozási
dokumentumaira vonatkozó kézikönyv (Vademecum), és az Európai Bizottság 3. számú módszertani
munkafüzete (Monitoring és értékelési mutatók: indikatív módszertan) ajánlásait is. Az operatív
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dokumentumok közül leginkább a Program kiegészítő dokumentumnak feleltethető meg.
Az EU-konformitás biztosítása mellett az operatív program megfelel területfejlesztési koncepció, a
területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint
illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló
218/2009 (X. 6.) Kormányrendelet vonatkozó előírásainak is.
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