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A koncepcionális megalapozás műfaji sajátossága, hogy az elkészített
dokumentumban keverednek az NSRK készítésére vonatkozó javaslatok, és a
lehetséges tartalmakat körvonalazó konkrét szövegtervezetek. A dokumentum
fő fejezetei java részben megegyeznek az NSRK fontosabb fejezeteivel.
A kiinduló feltételezések között számba vettük a dokumentum készítésére
vonatkozó előírásokat, az ismert kötelezettségeket, és néhány fontos
előfeltevéssel éltünk (például kevés OP készüljön, minden régiónak legyen egy
önálló OP-je stb.) Mivel a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) foglalkozik a
rurális térségek agráriumhoz kapcsolódó fejlesztésével, így a városok (városias
térségek) nagyobb hangsúllyal szerepelnek az NSRK-ban.
A terv kidolgozásának feltételrendszerét tartalmazó I. fejezet foglalkozik az
uniós keretfeltételekkel, a tervezés menetével, a dokumentum szerkezetével, fő
tartalmi kérdéseivel és a partnerséggel. A helyzetértékelés (II.) a prioritási
tengelyek és az operatív programok struktúráját követi. A fejlesztési stratégia
(III.) SWOT analízissel kezdődik, majd leírja a prioritás és célstruktúrát, és
javaslatot tesz az operatív programokra. A prioritás- és célstruktúra
meghatározása az OFK egyeztetési anyaga és a Közösségi Stratégiai Irányelvek
(2005) harmonizálásával történt. A prioritási tengelyek (pillérek) javaslatunkban
a következők: környezetfejlesztés, gazdaságfejlesztés, társadalomfejlesztés és
területfejlesztés. Ezeket 3-4 középtávú célra bontottuk. Az első három –
„lisszaboni” és „göteborgi” – célcsoportot öt horizontális program
megvalósításával javasoljuk elérni: infrastruktúra-fejlesztési, környezetvédelmi
és energetikai, versenyképesség javítási, foglalkoztatás bővítési és humán
infrastruktúra-fejlesztési operatív programokkal. A kohéziós politikát szolgáló
területfejlesztési célcsoportot 7+1 regionális OP hivatott teljesíteni. (A 8. az
Európai területi együttműködési OP.) A IV. fejezet az OP-k javasolt céljait és
intézkedéscsomagjait tartalmazza.

Javaslatot tettünk a források indikatív felosztására (V. fejezet). A főbb elveket
és kereteket ez esetben is az uniós és a hazai szabályozásra (tervezetekre)
alapoztuk („mono-found”-elv, támogatások szerkezete, OGY határozat tervezete
stb.). A teljes költségvetés 35%-t a régiók népességét és fejlettségét
figyelembe véve osztottuk fel, és decentralizált felhasználását javasoltuk.
Végezetül javaslatot tettünk a megvalósítás intézményrendszerére (IH, MB, KSZ
stb.). Felvázoltuk a lehetőségeket és a decentralizált megoldás mellett
érveltünk.

