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Oktatási célok:
• az oktatás általános színvonalának emelése a kistérségben
• speciális oktatási-nevelési támogató-ösztönző rendszer alkalmazása a halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok körében.
Foglalkoztatási célok:
• A munkaerő-piaci kereslet és kínálat összehangolása, beleértve részmunkaidős
foglakoztatást is
• másodlagos munkaerőpiac, szociális gazdaság fejlesztése
• a munkába járás közlekedési feltételeinek javítása.
LHH-s Projektcsomagok
100%=1733 millió Ft
1. Infrastruktúra-fejlesztés:
• Környezeti infrastruktúra fejlesztése: Tiszakeszi község (fokozottan érzékeny vízbázis)
csatornázása és szennyvíztisztítása
• Önkormányzati infrastruktúra fejlesztése: Önkormányzati intézmények pl. orvosi
rendelők, védőnői szolgálat, polgármesteri hivatalok, művelődési ház fejlesztése (10
projekt)
• Humán és szociális infrastruktúra fejlesztése: A térség egyetlen középiskolája a
mezőcsáti gimnázium, valamint két önkormányzati óvoda korszerűsítése és fejlesztése
(3 projekt)
2. Társadalmi befogadás erősítése: „Biztos kezdet” és „Tanoda” programok megvalósítása több
településen, részben településközi együttműködéssel (4 projekt)
3. Foglalkoztatás fejlesztése: Komplex agrár-alapú kistérségi foglalkoztatási rendszer
(„Agráripari Klaszter”) és egy étkezési gomba termeltetési rendszer kiépítése.
Az első 100% összesen 20 projektet tartalmaz, amelyek közül öt projekt kifejezetten kistérségi
vagy települések közötti együttműködést segít elő. A roma közösség társadalmi integrációját hat
projekt célozza.
A második 100% 15 projektet tartalmaz, amelyek közül öt projekt kifejezetten kistérségi vagy
települések közötti kohéziót erősíti. A roma közösség társadalmi integrációját hat segíti elő.
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Várható eredmények és hatások
A kistérség népességmegtartó képességének javulása
A települési életminőség javulása a közszolgáltatások fejlesztése révén
Korszerűsített önkormányzati intézmények (számuk: 21)
Új munkahelyek létrehozása (200-250 fő részére)
Jobb élethelyzetbe került hátrányos helyzetű roma gyermek (200-300 gyermek)
Magasabb szintű oktatást biztosító korszerűsített intézmények száma: 1 db
Modern, piacképes oktatásba bevont középiskolások száma: 480 fő
ÓZDI KISTÉRSÉG
(Dr. Oláh Péter)

Összefoglaló a kistérség helyzetéről
A kistérség egyik erősségeként lett azonosítva az ipar korábbi erős jelenléte és az erre alapozott
jövőbeni iparfejlesztés. A kistérségben egy közművesített ipari park található, ez az Ózdi Ipari
Park, mely nagyobb volumenű ipar megtelepedésére már több szempontból sem alkalmas, mivel
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rossz minőségű utakat tartalmaz, nem rehabilitált barnamezős terület, területén műemlékek
vannak, és csak részben van közművesítve. Vállalkozói központ és inkubátor alapítvány
jelenléte Ózdon
A kistérség – elsősorban a rossz megközelíthetősége miatt – a klasszikus ipartelepítés
feltételeinek nem felel meg, ezért a jövőben csak olyan ipartelepítés és fejlesztés képzelhető el,
mely elsősorban nem a közlekedés vagy a nyersanyag közelsége miatt települ egy adott
településre, hanem a jól képzett humánerőforrás és az innovációra való fogékonyság miatt. A
fémalapanyag gyártó, régi szervezeti struktúrában működő cégek felszámolása a 90-es évek
elején lezajlott. A még nyereségesen üzemeltethető egységek privatizáció révén tovább
működtek. Az alkalmazottak számában viszont közel 10.000 fős csökkenés következett be. A
kistérség magas erdősültsége miatt a térségen belül komolynak mondható fakitermelő
kapacitások épültek ki. A kitermelt fa egyrészt rönkfaként megy ki a térségből, míg egy része
feldolgozásra kerül. A kistérségben több asztalosipari vállalkozás is működik. A térség további
erdősítési programjával a faipar szerepe tovább erősödhet.
A térségnek jelentős a vadállománya, érintetlen természeti környezet, látnivalóknak is nagy
száma, melyre idegenforgalom alapozható.
A kistérség településeinek vízellátása, és vezetékes energia ellátása alapvetően megoldott, az
ellátás minősége megfelelő, egészségügyi ellátás jó színvonalú, súlyponti kórház jelenléte.
A romák eddigi végzettségi mutatói alapot adhatnak különböző munkaerő-piaci programok
indítására, a romák 26%-a aktív dolgozó. Megyei hatáskörű tranzitfoglalkoztatási kht. jelenléte
(Borsodi Tranzit Kht.). Az óvodák 21%-a új illetve 2-3 éve újították fel, pedagógiai
szakszolgálat kistérségi szinten működik, bár bővítése szükséges.
A kistérség jövőképe, stratégiai fejlesztési irányai
Az Ózdi kistérség a helyzetelemzéséből és az abból felállított SWOT-analízisből kiindulva hat
fejlesztési irányvonal mentén elindulva lát esélyt a térség problémáinak megoldására.
A hat fejlesztési irány közül kettő horizontális, azaz minden további fejlesztési irányban
megjelenik. Ez a két irány:
1. Oktatás, képzés - kiterjed az általános és középfokú oktatás fejlesztésére, továbbá a
felnőttképzés kistérségen belüli javítására. A fejlesztési irány egyrészt
antiszegregációs hatással is bír, másrészt pedig a kistérség oktatását elmozdítja a
fejlettebb alapokon nyugvó oktatás irányába, illetve segíti a piacképes szakmák
oktatásának megjelenését.
2. Esélyegyenlőség - a szociális gazdasági irányban kiemelten is szerepel. Főként a
hátrányos helyzetű gyerekekre, családokra, romákra és a tartós munkanélküliekre
koncentrál, de bizonyos fejlesztések más esélyegyenlőségi szempontot is
érvényesítenek
További fejlesztési irányok:
3. Ipar, innováció, infrastruktúra: A fejlesztési irány a kistérség és különösen Ózd
városának korábbi jelentős ipari múltjára alapoz. A térség kedvezőtlen
munkanélküliségi mutatói és gazdasági helyzete indokolja, hogy a fejlesztési irányok
között hangsúlyosan jelenjen meg az ipar fejlesztése. Egyrészt iparterület kialakítására
van szükség, másrészt olyan ipari beruházásokra, melyek hosszútávon is életképesek,
exportképesek, kellően innovatívak és jelentős a munkaerőigényük, ill. magas
hozzáadott értéket állítanak elő.
4. Térségfejlesztés, vidékfejlesztés (település-rehabilitáció): A fejlesztési irány a
kistérség arculatának kedvezőbbé tételére irányul, a települések külső megjelenésének
javításával. Ennek keretében az egyes közszolgáltatások megerősítése is megtörténik
bizonyos településeken épületek megújításával.
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Szociális gazdaság: Hátrányos helyzetű, főként alacsony képzettséggel rendelkező
rétegek munkához juttatása, a munka világába való visszaszoktatás, illetve mindezt
koordináló szervezet létrehozása.
Idegenforgalom: LHH-programon kívüli irányvonal. A kistérség jelentős, de még ki
nem használt idegenforgalmi potenciáljának növelése, akár az egyes desztinációk,
attrakciók fejlesztésével, akár a szálláshelyek, az ellátás minőségibbé tételével.

LHH-s Projektcsomagok
100%=4348 millió Ft
A projektcsomagok kialakítása a fejlesztési irányok mentén történt, leszámítva az
idegenforgalmat, mely nem része az LHH-s projektcsomagnak.
1. Ipar, innováció, infrastruktúra projektcsomag: Három projektet tartalmaz. Ebből az egyik
iparterület kialakítására irányul, ennek összköltsége 715 MFt, igényelt támogatási összeg
500 MFt. A másik két projekt munkahelyeket létrehozó ipari beruházás 500-500 MFt
támogatási összeggel és 1 000-1 000 MFt összköltséggel. Címük: Környezetipari
alapinfrastruktúra fejlesztése az Ózdon kialakított zöldmezős iparterületen; Előfeszített
vasbetongyártás alapinfrastruktúrájának kialakítása az Ózdon létesülő zöldmezős
iparterületen.
2. Térségfejlesztés, vidékfejlesztés (település-rehabilitáció) projektcsomag: Összesen 45
projektet tartalmaz, ezzel a kistérség legnagyobb projektcsomagja. Az első 100%-ban ebből
34 projekt szerepel, ebből három város-rehabilitációt érint, 31 pedig kistelepülési projekt. A
projektek egy része önkormányzati ügyfélfogadás modernizálását szolgálja, több projekt
környezeti fejlesztést, zöldterület növelést, közterületek modernizálását szolgálja, illetve
több település az igen leomlott arculatán szeretne javítani. Ezen projektek fő célja a
lakosság megtartása, a szebb és jobb lakókörnyezet kialakítása felé történő elmozdulás. Erre
azért van szükség, mert az elvndorlás egyik fő oka a leromlott települési környezet.
3. Oktatás, képzés projektcsomagja: A projektcsomag öt projektet tartalmaz, ebből kettő
szerepel az első 100%-ban. Az egyik az „Alap- és középfokú oktatási rendszerek
megerősítése az Ózdi kistérségben /Kistérségi tanoda program, mentori hálózat kialakítása
az esélyegyenlőség biztosítása érdekében” című projekt, mely a A szociálisan hátrányos
szocio-kultúrális környezetből érkező gyermek és fiatal felnőttek képességfejlesztésére, és
tehetséggondozására irányul. A szülőkkel való együttműködés, kiemelt figyelmet fordítva a
roma fiatalok integrációjának támogatására, esélyegyenlőségének megteremtésére,
elsősorban az oktatás, a képzés, a közösségfejlesztés, a kulturális élet és a fiatalok
érdekeinek érdekérvényesítése területén. A másik projekt a „Piacorientált felnőttképzési
programok indítása”, aminek célja a hátrányos helyzetű, munkanélküli emberek tartós
munkába állásának elősegítése érdekében piacképes szakma megszerzése, munkahelyi és
társadalmi beilleszkedésük elősegítése. A projektek keretében egyedi fejlesztési terveket
állítanak össze.
4. Szociális gazdaság projektcsomagja: Három projektet tartalmaz, ebből kettőt az első 100%ban. Az első címe: „Erdőtelepítési, fásítási, erdőgondozási projekt megvalósítása Ózd Város
Önkormányzatának tulajdonában levő területeken”, ez hátrányos helyzetű emberek képzését
és foglalkoztatását célozza meg. A másik projektcíme: „A szociális gazdaságban történő
foglalkoztatást generáló és koordináló nonprofit szervezet létrehozása és működtetése az
Ózdi kistérségben”.
5. Esélyegyenlőség projektcsomag: Az esélyegyenlőség minden projekt esetében
érvényesülésre kerül, de két külön projekt is irányul erre. Az egyik a „Az ózdi kistérség
szociális ellátórendszerének infrastrukturális fejlesztése” című projekt, a másik pedig a
„Harminc új bölcsődei férőhely kialakítása az Ózdi Kistérségben” projekt. Ezek egyike sem
szerepel az első 100% projektjei között.

