Módosult „A Külgazdasági és Külügyminisztérium humánerőforrás-gazdálkodásának és belső képzési rendszerének fejlesztése” című kiemelt felhívás
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „A Külgazdasági és Külügyminisztérium humánerőforrás-gazdálkodásának és belső képzési rendszerének fejlesztése” című (KÖFOP-2.1.4-VEKOPkódszámú) kiemelt felhívás módosult az alábbiak szerint:

Módosuló pont
megnevezése

Korábbi szöveg
Megvalósítandó műszaki, szakmai
eredmény megnevezése

Az eredmény leírása

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke
Igazolás módja
3.4.2
Mérföldkövek
tervezésével
kapcsolatos
elvárások

Megvalósítandó műszaki, szakmai
eredmény megnevezése
Az eredmény leírása

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke

Igazolás módja

Új szöveg

Jelenlegi speciális munkaköri és intézményi
ismereteket közvetítő belső képzések
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közszolgálati
tisztviselői számára a hatékonyabb külügyi és
külgazdasági feladatellátást elősegítő, illetve a tartós
külszolgálati munkavégzéshez szükséges speciális
intézményi vagy munkaköri ismereteket közvetítő, a
munkavégzés folyamatához kapcsolható és ahhoz
illeszkedő, a korszerű oktatástechnológiai
követelményeknek megfelelő, a közszolgálati
továbbképzési rendszerbe illesztett belső képzések
megújítása. A kiemelt képzéseknél e-learning
tananyagrész kifejlesztése.
legalább 6 db
Megújított képzési és tananyag, tansegédlet,
jegyzet(ek), a kiemelt képzéseknél: e-learning
tananyagrész

Megvalósítandó műszaki, szakmai
eredmény megnevezése

Megújított és új képzéseknek a külgazdasági
feladat-ellátásban részt vevő háttérintézményi
foglalkoztatottak részére történő oktatása
A projekt keretében megújított és kifejlesztetett
képzéseknek a Külgazdasági és Külügyminisztérium
külgazdasági, így különösen a működő tőke-vonzó és
beruházásösztönző, valamint a kereskedelemfejlesztő
közfeladatok ellátásában részt vevő munkatársainak
jelenléti képzési formában történő oktatása, az ezzel
kapcsolatos oktatási- és képzésszervezési feladatok
teljeskörű biztosítása.
legalább 150 fő külgazdasági feladatellátásban részt
vevő háttérintézményi közszolgálati tisztviselő és a
közfeladat-ellátással érintett háttércégeknél
foglalkoztatott munkavállaló
jelenléti ívek, fotó dokumentáció, elégedettségi /
értékelési kérdőívek, beszámoló (szerződésszerinti
teljesítés-igazolás)

Megvalósítandó műszaki, szakmai
eredmény megnevezése

Az eredmény leírása

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke
Igazolás módja

Az eredmény leírása

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke

Igazolás módja

Jelenlegi speciális munkaköri és intézményi
ismereteket közvetítő belső képzések
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közszolgálati
tisztviselői számára a hatékonyabb külügyi és
külgazdasági feladatellátást elősegítő, illetve a tartós
külszolgálati munkavégzéshez szükséges speciális
intézményi vagy munkaköri ismereteket közvetítő, a
munkavégzés folyamatához kapcsolható és ahhoz
illeszkedő, a korszerű oktatástechnológiai
követelményeknek megfelelő, a közszolgálati
továbbképzési rendszerbe illesztett belső képzések
megújítása. A kiemelt képzéseknél e-learning
tananyagrész kifejlesztése.
legalább 10 db
Megújított képzési és tananyag, tansegédlet,
jegyzet(ek), a kiemelt képzéseknél: e-learning
tananyagrész

Megújított és új képzéseknek a külgazdasági
feladat-ellátásban részt vevő háttérintézményi
foglalkoztatottak részére történő oktatása
A projekt keretében megújított és kifejlesztetett
képzéseknek a Külgazdasági és Külügyminisztérium
külgazdasági, így különösen a működő tőke-vonzó és
beruházásösztönző, valamint a kereskedelemfejlesztő
közfeladatok ellátásában részt vevő munkatársainak
jelenléti képzési formában történő oktatása, az ezzel
kapcsolatos oktatási- és képzésszervezési feladatok
teljeskörű biztosítása.
legalább 300 fő külgazdasági feladatellátásban részt
vevő háttérintézményi közszolgálati tisztviselő és a
közfeladat-ellátással érintett háttércégeknél
foglalkoztatott munkavállaló
jelenléti ívek, fotó dokumentáció, elégedettségi /
értékelési kérdőívek, beszámoló (szerződésszerinti
teljesítés-igazolás)

3.5.2

A projekt
végrehajtására
rendelkezésre
álló időtartam

A projekt fizikai befejezésének legkésőbbi időpontja: 2019. június 30.

A projekt fizikai befejezésének legkésőbbi időpontja: 2019. november 30.

A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a
támogatási szerződésben meghatározottak szerint, a Felhívásban meghatározott feltételek mellett
teljesült. A projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai
teljesítésének a napja minősül.

A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a támogatási
szerződésben meghatározottak szerint, a Felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült. A projekt fizikai
befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

A támogatott tevékenységtípusok fizikai teljesítettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8.
pontjának 6.2. alpontja tartalmazza.
A kedvezményezett projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés)
benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 60. nap, de legkésőbb 2019.
augusztus 28.

Mutató
típusa

Mértékegység

Minimálisan
elvárt
célérték

Célérték
elérésének
dátuma

1. Kompetenciafejlesztésben
résztvevő közszolgálati
szakemberek száma

OP
kimeneti
mutató

fő

850

projekt fizikai
befejezése

2. A képzést sikeresen elvégző
(képzettséget szerzett)
közszolgálati szakemberek aránya

OP
kimeneti
mutató

%

90

projekt fizikai
befejezése

Mutató neve

A támogatott tevékenységtípusok fizikai teljesítettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8. pontjának 6.2.
alpontja tartalmazza.
A kedvezményezett projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső
határideje a projekt fizikai befejezését követő 60. nap, de legkésőbb 2020. január 29.

Mutató
típusa

Mértékegység

Minimálisan
elvárt
célérték

Célérték elérésének
dátuma

1. Kompetenciafejlesztésben résztvevő
közszolgálati szakemberek száma

OP
kimeneti
mutató

fő

3400

projekt fizikai befejezése

2. A képzést sikeresen elvégző
(képzettséget szerzett) közszolgálati
szakemberek aránya

OP
kimeneti
mutató

%

90

projekt fizikai befejezése

Mutató neve

3.7.1

Indikátorok

