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Tütő Eszter - Sáriné Dr. Csajka Edina
A projektgenerálás, mint a területi tervezés lehetséges eszköze

Bevezetés

A 2004-2006 között megnyíló I. Nemzeti Fejlesztési Terv (I. NFT) öt operatív programjának forrásaira a 
Dél-dunántúli régióból összesen 4000 pályázat közel 136 milliárd Ft igényelt támogatással érkezett be, 
ami az ország összes pályázatának 9,8%, illetve 10,1%-a. A beérkezett pályázatoknak mind országos, mind 
dél-dunántúli viszonylatban mindössze 46%-a részesült kedvező elbírásban. A támogatási összeg oldaláról 
is hasonló ez az arány. A Dél-Dunántúlon az igényelt támogatás 40%-át ítélték meg, a többi elutasításra 
került. Az országos átlag még ennél is rosszabb képet mutat (37%) (EMIR, 2008). Ez egyrészt azt mutatja, 
hogy megfelelő szinten szükséges pályázati formába önteni a projekteket, ezen túlmenően fontos, hogy a 
területfejlesztési igényekhez illeszkedő pályázati kiírások szülessenek.  

A projektgenerálás fogalma

A projektgenerálás fogalma több tevékenységet integrál: egy meghatározott földrajzi területen az adott 
problémára megoldást nyújtó fejlesztési lehetőségek, projektötletek feltérképezését, valamint azoknak a 
területre vagy ágazatra vonatkozó egységes adatbázisban való folyamatos kezelését jelenti (Berendi J. et 
al. 2004). A projektgenerálás a finanszírozó szervezetek szempontjából azért hasznos, mert ennek az esz-
köznek a segítségével választ kaphatnak a vizsgált terület, vagy ágazat minőségi és mennyiségi fejlesztési 
igényeiről. Ezáltal lehetőségük nyílik arra, hogy a valós igényekhez hangolják a rendelkezésre álló fejlesz-
tési forrásokat. A projektgazda szempontjából pedig a saját projektjével való szembesülés és számvetés 
lehetőségét kínálja. 

A térségi szereplők (települések, kistérségek, megyék, régiók) nem mindig rendelkeznek önálló stra-
tégiával, emiatt a fejlesztési ötleteik sok esetben nem épülnek egymásra. A projektgenerálás jó eszköz 
lehet arra is, hogy biztosítsa a különböző szintek fejlesztései szándékainak egységes módon való kezelését 
(Berendi J. et al. 2007). 

A térségi projektgenerálás főbb szakaszai

A térségi projektgenerálás folyamatában két különböző szakaszt lehet megkülönböztetni: 

1. Az első szakasz a térségi szereplők fejlesztési elképzeléseinek, projektötleteinek feltérképezése, 
összegyűjtése műhelymunkák keretében, illetve projektgyűjtő adatlappal való megkereséssel. A 
műhelymunkák során a személyes találkozások alkalmával lehetőség nyílik a különböző közigazga-
tási szintekre vonatkozó stratégiák, fejlesztési célkitűzések, támogatási programok ismertetésé-
re. 

2. A második szakasz az összegyűjtött fejlesztési elképzelések egységes adatbázisban való rögzítése. 
A rögzítés lehetőséget biztosít a projektötletek adatainak részletes feldolgozására (megismerésére 
és elemzésére), ezáltal a releváns projektötletek meghatározására és továbbfejlesztésére. 

A projektgenerálásban részt vevő szakembereknek ismerniük szükséges nem csak a tervezés keret-
feltételeit, de a térségi szereplőket is. A folyamatosan fenntartott, személyes kapcsolat elkerülhetetlen 
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feltétele a hatékony projektgenerálásnak, hiszen a potenciális projektgazda és a tervező szakemberek 
közötti hatékony és reális információáramlásnak záloga a bizalom. Ehhez nagymértékű anyagi- és humán-
erőforrás szükséges. A projektgenerálási tevékenységet a kistérségekben a regionális fejlesztési ügynöksé-
gek keretében dolgozó kistérségi koordinációs hálózat kollégái végzik, akik helyben tájékozatják a területi 
szereplőket a stratégiai dokumentumokról, s gyűjtik össze a projektjavaslatokat, valamint vesznek részt 
projektgeneráló rendezvényeken. 

A projektgenerálás teljes folyamata túlmutat a projektek kampányszerű gyűjtési akcióin, egy teljes 
projektfeltárási és feldolgozási folyamatot, a projektcsatornát öleli fel (kézy B. – Barna z. 2004). Jogsza-
bályi keretek között a projektcsatorna fogalmát1 első ízben a 15/2004. (VIII. 14.) TNM rendelet határozta 
meg. 

Összefoglalva, a projektgenerálás definíciója alatt egy adott térségben a fejlesztési igények, ötletek, 
szükségletek felmérését, minősítését és megvalósíthatóság szerinti szelektálását, valamint az életképes 
javaslatok részletes kidolgozását értjük. 

A projektgenerálás szerepének vizsgálata a regionális tervezésben

A Dél-Dunántúlon lezajlott főbb projektgenerálási akciók

Az elmúlt hat év során a Dél-dunántúli régióban hét fontosabb átfogó projektfejlesztési program zajlott le, 
melyek összefoglaló adatait az 1. táblázat tartalmazza. A bemutatott akciók közül az első öt kampányszerű, 
egy-egy tervezési időszakhoz köthetően valósult meg. Míg az Európa Pályázat Előkészítő Alap központi 
kezdeményezésként zajlott le, addig a további hat munka a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Kht.2 (DDRFÜ) felvállalásaként indult el. 

A program neve
Központi Regionális Beérkezett projekt-

ötletek száma (db)
Fejlesztett projektek 

száma (db)
kezelésű

MATRA * �2 53

PEA I. * 353 93

EU Projekt I. * 159 �7
EU Projekt II. * 289 77

PEA II. * 25 25

SFP-k * 1598 -

Kistérségi cselekvési  
tervek

* közel 4000 -

1. táblázat. A Dél-Dunántúlon végrehajtott jelentősebb projektelőkészítő-programok legfontosabb 
paraméterei
Forrás: saját összeállítás a DDRFÜ Kht. adatai alapján.

1  „Projektcsatorna rendszer: a régió fejlesztésével kapcsolatos projektek előzetes értékelésére, kidolgozási folyamatá-
nak elősegítésére, valamint a támogatási döntésig történő figyelemmel kísérésére szolgáló rendszer” (15/2004. (VIII. 14.) TNM 
rendelet).

2  2008. augusztus 14-től: Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság (DDRFÜ Nonprofit Kft.). 
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A kezdeti projektgenerálási akciók 

A MATRA program

A Holland Külügyminisztérium által támogatott MATRA képzési program célja volt, hogy az uniós forrásokat 
felhasználó projektek menedzselése területén jártas szakembereket képezzenek ki Magyarország hét régi-
ójában. Az EU projekt I. program mellett ez volt az első olyan nagyobb tréning a Dél-Dunántúlon, mely az 
önkormányzati és állami intézmények, továbbá a civil szervezetek munkatársainak módszertani ismereteit 
kívánta megalapozni a projektfejlesztésben (MATRA, 2004). 

Az EU projekt I. és II. 

A 2003-ban indított EU projekt, mint az első átfogó, projektgyűjtő-rendező program („A Strukturális Ala-
pokból finanszírozható fejlesztési projektek előkészítése a Dél-Dunántúl kistérségeiben”) elsődleges célja 
az volt, hogy elősegítse egy projektbázis megteremtését a Dél-dunántúli régióban. A munka középpont-
jában egy műhelymunka-sorozat állt, melynek keretében a potenciális projektgazdák a régió valamennyi 
kistérségéből megismerhették a projektgenerálás és fejlesztés során alkalmazható módszereket, illetve 
gyakorlati szakértői segítséget kaphattak konkrét projekt-elképzeléseik kidolgozásához (Zárótanulmány, 
2003). 

A fentiek folytatásaként, 2004-ben a DDRFÜ központi finanszírozással összegyűjtött 289 új projektötletet, 
előkészített 77 új, az Új Magyarország Fejlesztési Terv Operatív Programjaihoz (ÚMFT) illeszkedő 
projektjavaslatot, illetve kidolgozott 15 komplett pályázati anyagot (EU Projekt 2, 2004). A létrejött 
projektjavaslatok alapjai lehetett a KEZDET adatbázisnak, melynek alkalmazásával a Dél-Dunántúlon 
zajlott a fejlesztési ötletek kezelése.

Az Európa Pályázat Előkészítő Alap 

A Phare támogatásból finanszírozott, 2003-ban indított Európa Pályázat Előkészítő Alap (PEA) célja 
olyan projektek teljes körű előkészítése volt, amelyek megvalósítása az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap, illetve az Európai Szociális Alap támogatásának elnyerése esetén az uniós csatlakozást követően 
megkezdődhet. A PEA nem közvetlen anyagi támogatást, hanem szakmai hátteret nyújtott a kiválasztott 
projekt-ötletek pályázatokká történő fejlesztéséhez. Ez elsősorban a köz- és civil szférának jelentett volna 
nagy segítséget, melyek a kidolgozás forrásait nehezen, vagy egyáltalán nem tudták volna előteremteni. 
A PEA negatívuma és tanulsága, hogy mind az értékelés, mind az eredményhirdetés, mind a kidolgozás 
jelentős csúszást szenvedett az eredetileg tervezett időpontokhoz képest (PEA, 2003), mely hátráltatta a 
kidolgozott pályázatok uniós forrásszerzési esélyeit.  

Az ÚMFT Operatív Programjait megcélzó, az I. NFT megvalósítása alatt zajló fő projektge-
neráló akciók

A második Pályázat Előkészítő Alap

A második Pályázat Előkészítő Alap3 (PEA II.) program 2005-ben került lebonyolításra, de ellentétben a PEA 
I. programmal az irányítást már a régiók maguk végezték.

A program legfontosabb célja az volt, hogy a 2007-2013 időszakra a régiók megfelelő mennyiségű és 

3  Projekt Generation Facility II. fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 15/2004. 
(VIII. 14.) TNM rendelet írta elő a projektfejlesztést a területfejlesztés szempontjából kiemelt projektek előkészítésére a 2007-
2013-as fejlesztési időszakra vonatkozó NFT, valamint a Kohéziós Alap részeként megvalósítandó, kiemelt jelentőségű projektek 
azonosítása és előkészítése érdekében.

http://www.ddrft.hu
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előkészítettségű projekttel rendelkezzenek. A projektfejlesztés keretében projektek gyűjtésére, majd 
projektcsatorna rendszerben való gondozására került sor az egyes régiókban. A projektek kiválasztásáért 
és előkészítéséért a regionális fejlesztési tanácsok voltak felelősek. A Dél-Dunántúlon a kistérségi javasla-
tok alapján döntöttek a végleges listáról, melyek közül a rendelkezésre álló keretből 25 kiemelt fontosságú 
projekt részleges, vagy teljes kidolgozása valósult meg (PEA II., 2006).

A kidolgozott projektek közül volt olyan, amelyik az időközben megváltozott pályázati kiírás miatt nem 
lett jogosult a beadásra, illetve nem érte el a megfelelő pontszámot. Az esetek nagy részében azonban a 
fejlesztett projektek beadásra kerültek, s jó eséllyel indultak a támogatás megszerzéséért. 

A Dél-Dunántúlon lezajlott regionális szintű projektgenerálás eredményeinek elemzése

A Stratégiai fejlesztési programok kialakítása során végzett projektgyűjtés tapasztalatai 

Az ÚMFT regionális operatív programjai két éves akcióterveinek megalapozására, valamint az ágazati ope-
ratív programok (OP) akcióterveihez javaslatok megfogalmazására több régióban Stratégiai fejlesztési 

SFP

Projektötletek száma

(db)

Becsült költségvetés-
sel rendelkezik

(db)

Becsült költségvetés

(e Ft)

összes
DDOP téma-

köreihez 
illeszkedő

összes
DDOP té-

maköreihez 
illeszkedő

összes
DDOP téma-

köreihez illesz-
kedő

Üzleti szolgáltatások 
fejlesztése

93 �� 7� 38 41 265 8 639

Barnaövek 
rehabilitációja

128 107 119 106 142 642 120 687

Turizmus 573 573 304 304 250 974 250 974

Közlekedésfejlesztés 373 317 321 265 1 595 629 148 429

Környezetfejlesztés 431 127 376 107 620 637 96 045

Humán 280 990

Összesen 1 ��� 1 1�� 1 1�� ��0 � ��� 1�� ��� ���

�. táblázat.  A dél-dunántúli Stratégiai Fejlesztési Programok kapcsán gyűjtött projektek összefoglaló ada-
tai�

1  A 2006 végére elkészült Humán Stratégia Fejlesztési Program specifikus helyzete miatt nem került bele az 
összehasonlító táblázatba. Ezen program esetében sokkal részletesebb helyzetelemzés és stratégia készült 2015-ig, mely a 
prioritásokon belül intézkedés szintig tartalmazza az egyes fejlesztéseket.

Forrás: saját összeállítás a DDRFÜ Kht. adatai alapján.
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programokat (SFP) fogalmaztak meg. A kidolgozott dokumentumok tartalmazták az adott tématerülettel 
kapcsolatos fejlesztési igényeket, függetlenül azok forrásszükségletétől. A Dél-Dunántúlon az alábbi SFP-k 
születtek, melyek tartalmazták a régió számára releváns projektjavaslatokat is: 

•	 A gazdaságfejlesztés területén: üzleti szolgáltatások fejlesztése; barnaövek rehabilitációja; turizmus 
fejlesztése.

•	 A közszolgáltatások területén: környezetfejlesztés; közlekedésfejlesztés; humán közszolgáltatások.

Az SFP-khez kapcsolódó projektgyűjtés során a régióból beérkező projektjavaslatok hozzárendelésre 
kerültek a Dél-Dunántúli Operatív Program (DDOP) témaköreihez, és az ágazati OP-k� prioritásaihoz és 
komponenseihez (2. táblázat).

Az SFP programok során összegyűjtött projektjavaslatok becsült költségvetési igényét az �. ábra 
szemlélteti. 

Az üzleti szolgáltatások fejlesztéséhez való DDOP-s illeszkedés projektötleteinek alacsony számát az indo-
kolja, hogy már az SFP készítése során kiderült, hogy az ágazati lehatárolások eredményeképpen a KKV-k 
közvetlen támogatást csak a Gazdaságfejlesztés Operatív Programból kaphatnak. A fejlesztési elképzelé-
sek közel kétszeres darabszáma és ötszörös költségvetése jól mutatja, hogy igény van a régióban ezen a 
területen is fejlesztésre. 

Nehézségnek számított a projektgyűjtés során, hogy a gazdasági szféra szereplőit az önkormányzati 
szektorral szemben nehezebben lehetett elérni. Tőlük adatok a regionális kistérségi hálózaton, illetve a 
KEZDET adatbázisba való projektötlet feltöltésen keresztül voltak nyerhetőek. Ez a probléma elsősorban 
a gazdasági szférát megcélzó pályázatok esetén jelentett nehézséget, melyek közül kiemelkedik a sok kis 
szereplős turizmus, azon belül is a szálláshely-fejlesztés. Ez főleg azért jelentett nehézséget, mert az 
ÚMFT operatív programjai közül turizmusfejlesztésre csak a regionális fejlesztési programokon keresztül 
lehet támogatási forrást szerezni. Az SFP által meghatározott, szálláshely-fejlesztést célzó projektek 70%-
a az önkormányzati szférától származott, ez a szektor azonban nem került be a regionális akciótervek 
kedvezményezetti körébe. 

4   2006 nyara szerinti állapotukban

1%5%9%

54%

21%

10%

Üzleti szolgáltatások
fejlesztése

Barnaövek rehabilitációja

Turizmus

Közlekedésfejlesztés

Környezetfejlesztés

Humán

1. ábra. SFP projektek becsült költségvetési igényének megoszlása
Forrás: saját összeállítás a DDRFÜ Kht. adatai alapján.
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A kistérségi cselekvési tervek projektgyűjtése

2007-ben a DDRFÜ olyan kistérségi cselekvési tervek elkészítését kezdeményezte, amelyek a kistérségek, 
megyei jogú városok és megyei önkormányzatok számára releváns fejlesztési projektelképzeléseket tartal-
mazták fontossági sorrendben. A cél az volt, hogy a térségi szereplők feltérképezzék mindazokat a fejlesz-
tési projektjavaslatokat, amiket fontosnak tartanak megvalósítani a 2007 utáni uniós fejlesztési források 
segítségével (DDRFT, 2006). 

A munka során a DDRFÜ a korábbi projektgyűjtő, projektgeneráló tevékenységéből származó, közel 
4000 projektötletet tartalmazó adatbázis5 kiegészítését, felülvizsgálatát, kistérségi szintű elemzését vé-
gezte el. A kistérségek, a megyei jogú városok és a megyei önkormányzatok meghatározták az egyes fej-
lesztések fontossági sorrendjét�, valamint ütemezték azok szándékolt indítását. A kistérségi akciótervek 
legitimációjára a DDRFÜ a Többcélú Kistérségi Társulásokat kérte fel. A beérkezett projektjavaslatokat 
kistérségi műhelymunka-sorozat keretében vitatták meg a DDRFÜ munkatársai és a térségi szereplők. A fel-
dolgozott információk inputként szolgáltak a Dél-Dunántúli Akcióterv (DDAT) elkészítéséhez, és az ágazati 
OP-k akcióterveihez.

Elemzésünk alapjául a 2007 nyarán készült, 1000 fejlesztési tervet tartalmazó lista szolgált. A kistérségi 
cselekvési tervekben szereplő projektek becsült költségvetésének DDOP prioritások szerinti megoszlását az 
2. ábra szemlélteti. 

A beérkező projektek darabszámát vizsgálva megállapítható, hogy a szálláshely-fejlesztést célzó projektek 
80%-a a gazdasági szféra képviselőitől származott. Ennél nagyságrendekkel (négyszeresen) nagyobb 
igény érkezett a „Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása” komponensre, melynek 90%-át az 
önkormányzati szféra nyújtotta be. 

5  KEZDET projektgyűjtő szoftver adatbázis alkalmazása.
6  Kiemelten fontos fejlesztés, nagyon fontos fejlesztés, fontos fejlesztés.

2%

53%

14%

20%

11%

1. A városi térségek fejlesztésére
alapozott versenyképes gazdaság
megteremtése

2. A turisztikai potenciál erősítése a
régióban

3. Humán közszolgáltatások
fejlesztése

4. Integrált városfejlesztési akciók
támogatása

5. Az elérhetőség javítása és
környezetfejlesztés

2. ábra. A kistérségi cselekvési tervek becsült költségvetésének Dél-Dunántúli 
Operatív Program prioritásai szerinti megoszlása
Forrás: saját összeállítás a DDRFÜ Kht. adatai alapján.
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A Dél-Dunántúli Akcióterv prioritásainak összevetése a dél-dunántúli strukturális fejlesztési programok és 
a kistérségi cselekvési tervek elemzéseivel 

A 3. ábra a 2007-2008 közötti időszakra vonatkozó Dél-Dunántúli Akcióprogram (DDAT) prioritásai közötti 
forrásmegoszlásokat szemlélteti. 
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39%
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A városi térségek fejlesztésére
alapozott versenyképes gazdaság
megteremtése

A turisztikai potenciál erősítése a
régióban

Humán közszolgáltatások
fejlesztése

Integrált városfejlesztési akciók
támogatása

Az elérhetőség javítása és
környezetfejlesztés

A DDAT-ben a prioritások közötti forrásmegoszlási arány csak részben tükrözi a projektgenerálás során 
feltárt igényeket. Azok nem csupán a regionális, de az ágazati operatív programok által támogatott terü-
leteket is magukba foglalják. 

A turisztikai – mely csak a regionális operatív programokból jut támogatáshoz – fejlesztési lehetőségek 
jelentősen elmaradnak a régiós elvárásoktól. A DDAT költségvetésében megjelölt 20%-on belül 48-48% jut 
a „Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása”, illetve a „Szálláshelyek és turisztikai szolgáltatások 
fejlesztése” komponensekre (DDAT, 2008). 

Az „Integrált városfejlesztési akciók támogatása” komponens kiemelkedő keretösszeggel jelenik meg 
az Akciótervben – teljes költségvetési keretének 40%-ával – melynek oka, hogy a Pécs Európa Kulturális 
Fővárosa 2010 program (EKF) kiemelt projektjeinek 2008-as indítása a prioritás forrásainak 77%-át felhasz-
nálja (közel 30 mrd. Ft nagyságrendben). 

A költségvetés tekintetében „Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés” prioritás a DDOP-ban és a 
DDAT-ben megjelenő 26-20%-os aránya az ágazati lehatárolások eredménye. A kistérségi cselekvési tervek 
kapcsán ez az érték a tervezés elején 20% volt, míg az SFP projektgyűjtésben a régió összes fejlesztési 
igénye közül a közlekedés- és környezetfejlesztés 75%-ot adott ki. A „Hálózati jelentőségű mellékút-háló-
zat fejlesztése” komponens a DDOP költségvetésének 52%-át, a DDAT költségvetésének 64%-át teszi ki. A 
jelentősen nagyobb költségvetés igényű közútfejlesztések a Közlekedés Operatív Programból, mint kiemelt 
projektek nyerhetnek támogatást. 

A „Humán közszolgáltatások fejlesztése” prioritáson belül az „Integrált kis- és mikrotérségi oktatási 
hálózatok és központjaik fejlesztése” komponens a DDOP-ban a források közel 60%-t, a DDAT-ben 74%-át 
fedi le. Ennek realizálásához nagyban hozzájárult a Humán SFP keretében kidolgozott, fejlesztéseket is 

3. ábra. A Dél-Dunántúli Akcióterv (2007-2008) prioritásai közötti forrásmegoszlás
Forrás: A Dél-dunántúli Operatív Program akcióterveinek (2007-2009) alapján saját összeál-
lítás.
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magába foglaló stratégia. Annak ellenére, hogy nem a DDRFÜ kezelheti ezen prioritás pályázatait, jelentős 
szerepet vállalt a DDAT és pályázati kiírásainak meghatározásában. 

A projektgenerálás a tervezés szolgálatában

A kezdeti évek (2003-2004) projektgyűjtéseinek összefoglaló tapasztalata, hogy bár jelentős eredménye-
ket értek el, kampányszerű akcióknak számítottak. Céljuk az volt, hogy az I. NFT célkitűzéseit megvalósító 
fejlesztési elképzelések felszínre kerüljenek, és a projektötletek minél inkább megközelítsék a kidolgo-
zott pályázati szintet. Ezek az akciók azonban elsősorban a módszertani ismeretek átadása tekintetében 
mondhatók sikeresnek, mivel a tényleges pályázati kiírások jelentősen eltértek a felkészülés időszakában 
prognosztizáltaktól. 

A 2007-2013-as tervezési periódusra vonatkozó projektgenerálási akciók keretében a módszertani is-
meretátadás és a projektgyűjtés mellett már a hatékony projektfejlesztő tevékenység került előtérbe. 
A programok célja volt, hogy megfelelő minőségű projektek továbbfejlesztésével támogatásra jogosult 
pályázatok szülessenek. 

A regionális kezdeményezésű és szintű projektfejlesztési tevékenységek (stratégiai fejlesztési progra-
mok és kistérségi akciótervek) elemzése azt mutatja, hogy a tervezés és a reális szükségletek között tény-
leges kapcsolat alakulhat ki. A projektgenerálás során végzett igényfelmérés tárgyalási alapot jelenthet a 
régiók számára az önálló ROP-ok kialakításánál, s a regionális akciótervek konkrét feltételeinek (ütemezés, 
keretösszeg) meghatározásánál. Emellett a felszínre kerülő nagy mennyiségű projektötlet és fejlesztési 
elképzelés alkalmas arra, hogy azokból trendek, területi specifikumok legyenek kimutathatók, amelyek a 
jövőbeni területi tervezési dokumentumokba beépülhetnek, azok objektív kiindulási alapjai lehetnek. 

Összegzés

A Dél-dunántúli régióban végzett projektgeneráló tevékenység az uniós csatlakozást követően egyre jelen-
tősebbé és szervezettebbé vált. Az egymástól többnyire elkülönülő projektgeneráló akciók alkalmával ösz-
szegyűjtött projektek adatbázisba rendszerezve alapját képezték a későbbi munkának. A fejlesztési tervek 
pályázati szintre történő kidolgozása mellett nagy hangsúlyt kapott a regionális kezdeményezésű és szintű 
projektfejlesztő programok (stratégiai fejlesztési programok és kistérségi akciótervek) területfejlesztési 
tervezésben játszott szerepe. 

A helyi fejlesztési igényeket tükröző projektadatbázisból releváns információk nyerhetők a területi ter-
vezés számára. A projektgenerálás folyamatos tevékenységként való alkalmazása elősegítheti a regionális 
fejlesztési tervek, operatív programok kidolgozását, s hozzájárulhat az ágazati programok kialakításához. 
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