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A „Nemzeti Fejlesztés 2020 – Országos Fejlesztési és
Területfejlesztési Koncepció” tervezete szerint
a fejlesztési célkitűzések megyén belüli
területi vonatkozásai a következők:
Az ország gazdaságilag dinamikusabb térségei közé tartozik és Budapest nagyvárosi
térségéhez kapcsolódik a Jászság, valamint Szolnok és Törökszentmiklós térsége.
A megye tiszántúli részei (Nagykunság, Tisza-tavi térség, Tiszazug, Mezőtúr
térsége) felzárkóztatandó belső perifériák.
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Lehetséges fejlesztési irányok, cselekvési területek
korszerű tudásalapú iparok
a megye hagyományos kreatív
ágazatai
klaszterek
szakképzés,
alkalmazott kutatás
innovációk, szabadalmak
imázsépítés
M4, M8, M44
régi-új
Budapest-Szolnok
brandek
Kecskemét-Szolnok
Kecskemét-Kunszentmárton Békéscsaba
Jászberény-Szolnok
Szolnok, a Tisza fővárosa geo-stratégiai
logisztika
pozíció

agrárium

VÁLLALKOZÁS
INNOVÁCIÓ
TUDÁS
MUNKA

munka-intenzív ágazatok
szántóföldi kertészeti kultúrák
intenzív (fóliás) kertészet
állattenyésztés
megújuló energia
feldolgozóipar
mezőgazdasági gépipar
terméklánc
biogazdálkodás
integrált vízgazdálkodás
komplex tájgazdálkodási tudásközpont
tájfejlesztés

turizmus

JÁSZ
NAGYKUN
SZOLNOK
SÚLYPONTBAN

Szolnok
Jászberény
Karcag

KOOPERÁCIÓ
KOHÉZIÓ

3 pólus

integrált
térségek

Jászság ipari agglomeráció
Nagykunsági mezővárosok
Tisza térség
Tisza-tó
Közép-Tisza menti öko-sziget
Szolnok nagyváros-térség
Körös menti városok
Tiszazug-Csongrád

közösség

Tisza-tó
kiemelt gyógyfürdők
világörökségi helyszínek
Tisza, Körös

egészség
KÖZÉRZET
KÖTŐDÉS
ÖNKÉP

egészséges életmód
megelőzés
sportoló megye
egészségügyi szolgáltatások
hozzáférhetősége
aktív időskor

élhetőség

ITI (Integrált Térségi Beruházások):
úthálózat
szociális rehabilitáció
funkcióbővítő rehabilitáció
komplex felzárkóztatási,
lakhatási programok
integrált vízgazdálkodás
térségi turisztikai program
helyi termék-helyi piac programok
térségi intézményi együttműködések
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Értéktérkép
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A megyében 4 összekapcsolódó, együttkezelendő térség
rajzolódik ki
( 2013. január 23-án aláírt megállapodás a Megyei Önkormányzat és a megye 20 városa között )

Jászság
(= Jászberényi kistérség = Jászberényi járás + Jászapáti járás)
Szolnok – Törökszentmiklós - Martfű térsége
(= Szolnoki kistérség + Törökszentmiklósi kistérség Tiszabő kivételével =
Szolnoki járás + Törökszentmiklósi járás)
Nagykunság – Tisza-tavi térség
(= Karcagi kistérség + Tiszafüredi kistérség + Tiszabő =
Karcagi járás + Tiszafüredi járás + Kunhegyesi járás)
Mezőtúr térsége – Tiszazug
(= Mezőtúri kistérség + Kunszentmártoni kistérség =
Mezőtúri járás + Kunszentmártoni járás)
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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció
célrendszere (1)
JÖVŐKÉP 2030
→VÁLTOZATOS EGYENSÚLYOK ELTÉRŐ UTAKON
Budapest és az európai fejlődési folyosó erőterében,
a Tisza-völgy súlypontjában,
hét szomszédos megyéhez kapcsolódva
ÁTFOGÓ CÉLOK 2020
A.1. Erőteljes kapcsolódás a makrogazdaság fejlődési tengelyeire
A.2. Változatos kultúrtájak dinamikus egyensúlya
A.3. Egészséges, képzett lakosság, együttműködő társadalom
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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció
célrendszere (2)
STRATÉGIA CÉLOK 2014-2020
→ TERÜLETI CÉLOK (a 4 együttkezelendő térség + Tisza-mente)
T.1. Szolnok nagyváros-térség pozíciójának megerősítése a Bécs-Budapest-Belgrád
fejlődési tengely és a Tisza-völgy térrendszerében (5 prioritás)
T.2. Az ipari agglomeráció városiasságának erősítése és a gazdaság diverzifikációja a
Jászságban (4 prioritás )
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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció
célrendszere (3)
STRATÉGIA CÉLOK 2014-2020
→ TERÜLETI CÉLOK (a 4 együttkezelendő térség + Tisza-mente)
T.3. Városhálózati szerepek és város-vidék kapcsolat megújítása a tiszántúli
mezővárosi térségben (5 prioritás → 3)
Ezek:
A Tiszántúl nagytérségi integrációja és az M4-es menti gazdaság összehangolt
fejlesztése
Térségi szinten összehangolt településfejlesztés, a városhálózat differenciált,
munkamegosztásra épülő újraszervezése
Tisza-tó integrált turisztikai fejlesztése, Bükk-Eger és a Hortobágy kapcsolódó
területeivel összehangolva
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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció
célrendszere (4)
STRATÉGIA CÉLOK 2014-2020
→ TERÜLETI CÉLOK (a 4 együttkezelendő térség + Tisza-mente)
T.4. Tiszazug és a Körös-mente pozíciójának és önfenntartó képességének javítása (5
prioritás)
T.5. Tisza-menti „ökosztráda” alrendszereinek kiépítése (5 prioritás → 3)
Ezek:
A Tisza-menti integrált, adaptív térségi vízgazdálkodás megalapozása az EU
vonatkozó irányelveinek megfelelően, összehangolt árvízvédelmi és tájgazdálkodási
szervezeti háttér kialakítása
Tájgazdálkodási mintaprojektek, a táji diverzitás és a turisztikai vonzerőt növelő
fejlesztések megvalósítása a Tisza-mentén
Szociális fókuszú integrált tájgazdálkodás ösztönzése a Tisza-menti kistelepüléseken
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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció
célrendszere (5)
STRATÉGIA CÉLOK 2014-2020
→ SPECIFIKUS CÉLOK
S.1. A lakosság képzettségi szintjének és egészségi állapotának javítása
(4 prioritás)
S.2. Az agrárvertikum versenyképességének tájfenntartó és foglalkozatási
potenciáljának növelése (5 prioritás)
S.3. Leszakadó társadalmi csoportok életminőségének és esélyegyenlőségének javítása
(5 prioritás)
S.4. A társadalom és a gazdaság megújítását, a táj konszolidációját hátráltató
infrastrukturális hiányosságok felszámolása (5 prioritás)
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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció
célrendszere (6)
STRATÉGIA CÉLOK 2014-2020
→ HORIZONTÁLIS CÉLOK (egész megyére vonatkozóak)
H.1. Hálózati társadalom kiépülése: az önszerveződés és együttműködés erősítése, a
társadalmi tőke növelése
H.2. Hozzájárulás az országos megújuló energia hasznosítási arány és
energiahatékonyság növeléséhez
H.3. Előrelépés a komplex társadalmi, gazdasági környezeti fenntarthatóság terén,
szervezeti-intézményi feltételek javítása
H.4. A foglalkoztatás növelése a társadalom minden aktív korú szegmenségben
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A Nagykunság – Tisza-tavi térség
előtanulmányainak célrendszere
1. Nagykunság, mint a hozzáadott érték alapú élelmiszergazdaság egyik központja →

1.1. Meglévő tudásbázison és táji adottságokon
alapuló mezőgazdasági feldolgozóipar
újraélesztése
1.2. Térség zöldipari arculatának erősítése
1.3. Meglévő ipari bázisok kihasználása

2. Természetközeli
egészségturisztikai centrum →

2.1. Egészségturisztikai fejlesztések
2.2. Tisza-tó integrált turisztikai fejlesztése

3. A vidéki térségek komplex
felzárkóztatása →

3.1. Önszerveződő vidéki társadalom
3.2. Leszakadó térségek felzárkóztatása
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Jász-Nagykun-Szolnok megyei gazdaságfejlesztési
javaslatok (1)
Tisza-tó térség kiemelt fejlesztési irányai:
Vállalkozási, ipari területek, szabad vállalkozási zóna területek fejlesztése,
felhagyott telephelyek hasznosítása (Abádszalók, Berekfürdő, Kunmadaras,
Kunhegyes, Tiszafüred)
Helyi termékvertikumok kialakítása
KKV-ék foglalkoztatást bővítő fejlesztésének támogatása
Környezet-ipari fejlesztések
Megújuló energiák hasznosítása
Ökológiai földhasználat
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Jász-Nagykun-Szolnok megyei gazdaságfejlesztési
javaslatok (2)
Tisza-tó térség kiemelt fejlesztési irányai:
Induló családi gazdaságok támogatása
Halgazdálkodás fejlesztése
Hortobágy és a Tisza-tó desztinációk összekapcsolása
Vízi és vízparti aktív turizmus
Regionális vonzerővel rendelkező kínálati elemek fejlesztése, termálklaszter
létrehozása
Turisztikai infrastruktúra fejlesztése
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Jász-Nagykun-Szolnok megye Tisza-tavi térséget érintő
jelentősebb fejlesztései
Vízügyi és közlekedési fejlesztések:
Pusztataskony-Kisköre új közúti Tisza-híd
34. számú főút rekonstrukciója
Kunmadaras-Karcag összekötőút főúttá fejlesztése
3216. számú Fegyvernek-Tiszafüred és a 3221. számú Kunhegyes-Abádszalók
mellékutak felújítása
Tisza-tavi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése
Integrált Térségi Beruházás (ITI):
 Tisza-tó ökoturisztikai fejlesztése és a Közép-Tisza-vidéki termálgyűrű létrehozása
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket !
További információ: www.jnszm.hu

17

