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1. AZ OPERATÍV PROGRAM INTELLIGENS, FENNTARTHATÓ ÉS INKLUZÍV NÖVEKEDÉSRE VONATKOZÓ UNIÓS
STRATÉGIÁHOZ ÉS A GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS TERÜLETI KOHÉZIÓ MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ VALÓ
HOZZÁJÁRULÁSÁRA VONATKOZÓ STRATÉGIA

(Hivatkozás: az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 27. cikkének (1) bekezdése és
1
96. cikke (2) bekezdésének a) pontja)
1.1. Az operatív program intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre vonatkozó uniós
stratégiához és a gazdasági, társadalmi és területi kohézió megvalósításához való
hozzájárulására vonatkozó stratégia

1.1.1. A

program intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre vonatkozó uniós
stratégiához és a gazdasági, társadalmi és területi kohézió megvalósításához való
hozzájárulására vonatkozó stratégiájának ismertetése.

A régió területi különbségei
A Közép-magyarországi régió (KMR) Magyarország legfejlettebb régiója. 2010-ben hazánkban,
régiós szinten egyedül Közép-Magyarország GDP-je haladta meg (8,5 százalékponttal) az uniós
átlagot. Annak ellenére, hogy a KMR az ország területének mindössze 7,4 százalékát adja, itt él a
teljes népesség mintegy 30 százaléka (KSH, 2012). A hazai foglalkoztatottak közel egyharmada
Közép-Magyarországon dolgozik, és itt állítják elő a teljes hazai GDP értékének csaknem felét
(KSH, 2010).
A régiót két Statisztikai Célú Területi Egységek Nómenklatúrája 3 (NUTS 3) szintű közigazgatási
egység, Budapest és Pest megye alkotja. Pest megye átlagos fejlettsége jóval alacsonyabb, mint
Budapesté és markáns belső egyenlőtlenségek tagolják. Ez a speciális helyzet megköveteli, hogy
párhuzamosan találjunk megoldást egy fejlett terület kihívásaira, és lehetőséget biztosítsunk egy, a
fejletlenebb régiók problémáival szembenéző terület nehézségeinek mérséklésére.
A régión belüli egyenlőtlenséget jól jellemzi, hogy míg a fővárosban az egy főre jutó GDP az
országos átlag 2,3-szerese (KSH, 2010), addig Pest megye esetében ez az adat nem éri el a 0,8-at
(79,7 százalék). Az egy lakosra jutó beruházási összeg Budapesten kétszer akkora, mint Pest
megyében.
Ha uniós összehasonlítást veszünk alapul, Budapesten az egy főre jutó GDP 45 százalékkal (145%)
haladja meg az EU átlagos szintjét, míg Pest megyében több mint 45 százalékkal ez alatt van
(54,2%). (Eurostat, 2011).
Pest megyében a régión belüli különbségekhez hasonló egyenlőtlenségek tapasztalhatóak a
Budapest agglomerációjához tartozó települések és az egyéb Pest megyei települések fejlettségi
mutatói között. Pest megyében a gazdasági szereplők régión belüli súlya az agglomerációra
koncentrálódik, a munkavállalók 79,6 százalékát itt foglalkoztatják.

1

Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1303/2013/EU rendelete az Európai
Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó
közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális
Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL
L 347., 2013.12.20., 320. o.).
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Budapest Főváros a méretéből adódóan, 1,7 millió fős lakosságával és eltérő arculatú kerületeivel,
városrészeivel szintén nem tekinthető egységesnek sem társadalmi, sem gazdasági szempontból.
A régióban a társadalmi leszakadás veszélyével leginkább érintett célcsoportok által lakott
összefüggő területeket a Ceglédi, a Dabasi, Monori, Nagykátai valamint a Szobi járásokban
2
találhatunk.
Budapest esetében a személyi jövedelemadó egy főre jutó adatai alapján háromszoros különbség
van a legjobb (II. kerület), és a legrosszabb státuszú (VIII. kerület) kerületek között. A fejlettség
szempontjából kirajzolódik egy belső periféria, a Nagykörúthoz kapcsolódó lakóöv (pl.
Erzsébetváros, Józsefváros), és átmeneti öv lefedésében (pl. Kőbánya).
Az operatív program indokoltsága
A Strukturális Alapok (Európai Regionális Fejlesztési Alap és Európai Szociális Alap) fejlesztési
forrásait a KMR területén a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)
tartalmazza (az egyes ágazati operatív programok keretében a végrehajtás során használandó
földrajzi rugalmassági keretek kivételével). Ez azt jelenti, hogy a KMR területén a két fejlesztési
alapból megvalósuló ágazati fejlesztések támogatása a VEKOP feladata.
A Kohéziós Alap forrásai az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program és a Környezet és
Energetikai Hatékonysági Operatív Program beavatkozásaival támogatják a közlekedési, valamint
az egyes energetikai, környezetvédelmi beruházásokat a régióban.
Tekintettel arra, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) a fejletlenebb
régiók területén alkalmazza a fejlesztések területi szemléletű, decentralizált végrehajtását, a VEKOP
a régió területi szereplőinek – Budapest, Pest megye, Érd megyei jogú város – igényeit is magába
foglalja.
A fenti adottság figyelembevételével, az Európa 2020 Stratégia prioritásaival, valamint az Európai
Unió Területi Agendája 2020 (TA2020) dokumentumban megfogalmazott területi alapú megközelítés
elvével összhangban a VEKOP beavatkozási és végrehajtási logikája ötvözi az ágazati és a területi
szemléletet.
Ágazati hatáskörbe kerülnek az Európai Szociális Alap (ESZA) régióban megvalósuló oktatási,
szakképzési, foglalkoztatási és társadalmi együttműködést támogató fejlesztései, az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) finanszírozott vállalkozás-fejlesztésekhez kapcsolódó
hálózatosodás, valamint a kutatás-fejlesztés és innováció nagyléptékű intézményi és intézményközi
fejlesztései.
A 2007-2013 közötti uniós programozási időszak során az ERFA fajlagos forrásaiból Pest megye
agglomerációs és agglomeráción túli térsége is nagyobb arányban részesült, mint Budapest. Az
ESZA-források abszorpciója ugyanakkor egyértelműen a KMR fejlettebb területein alakult
3
kedvezőbben.
A területi igényekhez illeszkedő beavatkozásoknál az uniós stratégiai dokumentumokat, az
Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót (OFTK), illetve az ágazati stratégiákban
meghatározott irányokat szintén figyelembe kell venni a szinergiák biztosítása érdekében.
Az előző fejlesztési időszak végrehajtási tapasztalatai is alátámasztják, hogy indokolt területi
2

Kopint-Tárki: „Kohéziós szakpolitikai álláspont kialakításához segítségnyújtás: A Középmagyarországi régió tovagyűrűző hatása” című tanulmány (i.m. 101. o.)
3
NFÜ 2012 Közép-Magyarország: fejlesztési igények és a kohéziós politika eszköztára című
telematikus füzet
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logikával rendelkező operatív programokat indítani. Az előző időszak regionális operatív
programjainak – ezek közül is a Közép-Magyarország Operatív Program – fejlesztései valósultak
meg a legkisebb zökkenőkkel.

Az operatív program hozzájárulása az Európai Unió fejlesztéspolitikai kereteihez
A Lisszaboni Stratégiát váltó Európa 2020 az Európai Unió 10 évre szóló stratégiája, amelynek
legfontosabb célja, hogy Európa megerősödve kerüljön ki a gazdasági válságból az intelligens,
fenntartható és inkluzív növekedést támogató célok teljesítésével. A célok eléréséhez
valamennyi uniós tagállamnak hozzá kell járulnia.
Az Európa 2020 Stratégia három, egymást erősítő prioritást tart szem előtt:
–

Intelligens növekedés a tudáson és innováción alapuló gazdaság kialakításával.

–

Fenntartható növekedés az erőforráshatékony, környezetbarátabb és versenyképesebb
gazdaság fejlesztésével.

–

Inkluzív növekedés a magas foglalkoztatás, valamint a szociális és területi kohézió
jellemezte gazdaság ösztönzésével.

A VEKOP Magyarország egyetlen fejlettebb régiójának fejlődését, gazdasági versenyképességének
további javulását és egyúttal, a régión belüli fejlettségbeli különbségek csökkentését támogatja a
fenti három fő uniós prioritáshoz kapcsolódóan.
A VEKOP a rendelkezésre álló támogatási forrásokat három stratégiai cél mentén
koncentrálja:
1.

a regionális gazdasági teljesítmény intelligens és fenntartható növelése
(tudásgazdaság, innováció, vállalkozói környezet, a kis- és középvállalkozások
fejlesztése),

2. a foglalkoztatás növelését segítő társadalmi környezet fejlesztése (napközbeni
gyermekellátást biztosító intézmények, foglalkoztatás növelését támogató programok,
társadalmi együttműködés erősítése, oktatási és képzési rendszerek fejlesztése),
3. a versenyképességet és a társadalmi együttműködést is szolgáló közösségi
infrastruktúra fejlesztése (a közszolgáltatások és a közlekedés energiahatékonyságának
növelése, településrehabilitációs fejlesztések, helyi közösségi kezdeményezések).
Az Európa 2020 Stratégia néhány területen kiemelt (ún. „zászlóshajó”) kezdeményezést is
tett, amelyekhez a régió innovációs potenciáljának megléte és további erősítése érdekében a
VEKOP fejlesztések a következő pontoknál kapcsolódnak:
1. EU és tagállami szintű beruházások nemcsak a K+I-be, hanem az oktatásba is,
2. a kutatás-fejlesztésben és innovációban érintettek együttműködése uniós és nemzetközi
szinten,
3. több innováció, a tudományos és az üzleti világ közötti együttműködés javítása,
4. az innovációt segítő adminisztráció fejlesztése (szellemi tulajdonjogok területén),
5. innovációs partnerségek kialakítása.
A magyar EU elnökség alatt, a 2011 első felében elfogadott területpolitikai alapdokumentum, az
Európai Unió Területi Agendája 2020 már az Európa 2020 céljaira épített, a területi szempontok
érvényesítését pedig kulcstényezőként fogalmazta meg. Az Európát érintő legfontosabb területi
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kihívások azonosítása mellett meghatározta az EU fejlesztésének területi prioritásait, és az ezek
érvényesítéséhez szükséges intézkedéseket. A dokumentum stratégiai iránymutatásul szolgál a
területfejlesztés számára, elősegíti a területi dimenzió integrálását a különböző ágazati politikákba a
kormányzás különböző szintjein, és összekapcsolja a területi kohézió elveit az Európa 2020
Stratégia céljaival.
A Területi Agenda által kijelölt prioritások közül az alábbi kettő szorosan kapcsolódik a VEKOP
stratégiai céljaihoz:


az integrált fejlesztés ösztönzése a városokban, a vidéki és sajátos adottságú
régiókban



a régiók erős helyi gazdaságokon nyugvó globális versenyképességének biztosítása.

A VEKOP a Területi Agenda 2020 negyedik, a gazdasági versenyképességnek a gazdasági
ágazatok és erős helyi gazdaság egyidejű fejlesztésének összehangolását tartalmazó prioritásához
illeszthető leginkább. A prioritás szerint kulcsfontosságú az olyan területi alapú megközelítés, amely
a társadalmi erőforrások felhasználására, a területi értékekre, valamint az innovációs stratégiák
fejlesztésére épül.
Az operatív program küldetése és stratégiai céljai
Magyarország az OFTK rögzített átfogó és hosszú távú fejlesztési irányai alapján a Partnerségi
Megállapodásban (PM) kijelöli a 2014–20-as időszak öt fő nemzeti fejlesztési prioritását.
A VEKOP – köszönhetően a speciális, ágazati és területi szemléletet ötvöző nézőpontjának – az öt
fő nemzeti prioritás mindegyikéhez köthető. A következő négy nemzeti prioritáshoz (1-3. és 5.)
egyértelműen és szorosan kapcsolódnak a tervezett fejlesztések:
–

a gazdasági szereplők
szerepvállalásuk fokozása

versenyképességének

javítása

és

nemzetközi

–

a foglalkoztatás növelése

–

az energia- és erőforrás-hatékonyság növelése

–

a gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósítása.

A VEKOP fő küldetése és átfogó célja, hogy biztosítsa a Közép-Magyarországi régió fejlődését,
gazdasági versenyképességének további növekedését, valamint a régión belüli fejlettségbeli
különbségek csökkentését. A fő célkitűzést megvalósító három fő stratégiai cél lényegét és az
ezekhez tartozó fő beavatkozási irányokat a következőképpen lehet összefoglalni:
(1) A regionális gazdasági teljesítmény intelligens és fenntartható növelése
A válság leküzdése és a gazdasági problémákkal szembeni ellenálló képesség nagyban függ a
régiók gazdaságának megújulási képességétől, és az innovációs potenciáltól. Európai uniós
összehasonlításban Magyarország a mérsékelten innovatív országok közé tartozik. A magyar
innovációs rendszer területi koncentrálódását jól mutatja, hogy a kutatóhelyek közel fele KözépMagyarországon működik, ahol a kutatók több mint 60%-a dolgozik, és az összes K+I ráfordítás
majdnem kétharmadát is itt költik el. A régión belül is kitüntetett Budapest szerepe. A főváros
hatásának köszönhetően Pest megye több térségére kiterjedően kialakulóban van egy Budapesthez
szorosan kapcsolódó innovációs hálózat, amely képes átlépni a térségi határokat. Ezek a területek
elsősorban az agglomerációs térségekben találhatóak (Budaörs, Pilisvörösvár és Szentendre), de
jelentős kapacitásokkal rendelkezik többek között Gödöllő (agrártudományok) és Százhalombatta
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(kőolajszármazékokkal kapcsolatos kutatás-fejlesztés) is.
Az országos szinten magasnak számító K+I ráfordítás ellenére kihívást jelent, hogy a K+Iintézményrendszerben többnyire hiányzik az innováció-menedzsment szemlélet és
kompetencia (beleértve a szellemitulajdon-védelemmel kapcsolatos tudatosságot, valamint a
jogérvényesítést is). Részben ezzel magyarázható, hogy – az időszakosan egyébként bőséges –
K+I-támogatási eszközrendszer hatásfoka viszonylag alacsony. Mindezek mellett a kis- és
kiemelten a középvállalati szektorban viszonylag kevés a kutatás-fejlesztés, és csekély a K+I
iránti kereslet. A termék- és eljárásinnováció területén működő kis-és középvállalkozások aránya a
Közép-magyarországi régióban 2008-ban még 21,9%-os volt a KKV szektorban, 2010-re ez a
mutató 17,6%-ra csökkent. A közfinanszírozású K+I szektor egyre nehezebben tart lépést a globális
tudományos kiválósági versenyben, ugyanis a kutatási infrastruktúra színvonala elmarad a fejlettebb
országokétól, a nemzetközi együttműködésekben való hazai részvétel szintje alacsony.
A kutatás-fejlesztés területén a Magyar Tudományos Akadémia kutatóhálózatának megújítása
fontos előrelépéseket hozott. Az új akadémiai kutatóközpontok takarékosabb intézményi működési
keretek között, koncentráltabb kutatási stratégia alapján végezhetik közfeladataikat. A kutatóintézethálózatban és az egyetemeken 2009-2012 között több kutatócsoport alakult, amelyek a
kutatóhálózat tartalmi megújulásának meghatározó elemei. A versenyképes tudásbázisok
erősítését a későbbiekben is folytatni kell.
A fennálló hiányosságok csökkentésére további fejlesztési potenciál rejlik a fentieken túl a
vállalatközi, illetve a vállalatok és a felsőoktatási szféra közötti együttműködés területén mind
hazai, mind nemzetközi szinten.
Az EU2020 Stratégia egyik kiemelt céljaként megfogalmazott intelligens növekedéshez, valamint a
tudáson és innováción alapuló gazdaság kialakításához kapcsolódóan Magyarország célja, hogy
2020-ig 1,8%-ra növelje a GDP arányos K+I ráfordítások arányát. A kitűzött cél az erőforrások
innovációs teljesítményt behatároló szűk keresztmetszetekre koncentrálva érhető el, amelyeket a
Kormány a 2013 júliusában elfogadott Befektetés a Jövőbe - Nemzeti Kutatás-fejlesztési és
Innovációs Stratégia 2020 keretében azonosított. Ezen belül a 2013. évi országspecifikus ajánlás
szerint kiemelt figyelmet kell fordítani az innovatív vállalkozások támogatására.
A Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs
Stratégia átfogó, innovációs rendszerépítő céljait az előkészületben lévő nemzeti intelligens
szakosodási stratégia (S3) szakosodási célkitűzései egészítik ki a ma még hiányzó
„entrepreneurial discovery process” (EDP) eredményeként. Az S3 szakosodás célkitűzéseinek
köszönhetően egyes területeken magasabb hozzáadott-értéket eredményező, innováció-vezérelt
„szerkezeti átalakulás” indulhat el.
A VEKOP végrehajtása során – építve a főváros (spill-over) és az agglomerációs térség fejlődését is
támogató hatására – Budapesten erőteljesebben, míg Pest megye területén kisebb mértékben,
a fent bemutatott területeknek a fókuszált fejlesztésére, támogatására van szükség. A 2007-2013
közötti időszakban a KMR területén a kutatás-fejlesztési, innovációs célú források túlnyomó
többsége szintén a fővárosba, illetve Pest megye szűkebb agglomerációs térségébe jutott. A vizsgált
fejlesztések túlnyomórészt KKV-kat támogatnak, a KMR területén a források 86%-a került mikro-,
kis- és középvállalatokhoz.
A gazdasági szempontból elmaradottabb Pest megyében vissza nem térítendő forrásokkal
erősítjük a vállalkozásokat támogató üzleti infrastruktúrát és a kis- és középvállalkozások
(KKV) fejlesztésének általános fókuszú támogatását.
A magyar kkv szektor – és főként annak legkisebb szereplői – jellemzően nem kellően
tőkésítettek, hitelállományuk a magas kamatszint miatt nagy kockázatot jelent számukra, különösen
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a jelenlegi bizonytalan gazdasági környezetben. Ezek a kihívások a Közép-magyarországi régióban
is fennállnak, elsősorban a fejletlenebb Pest megyei területeken.
A régió gazdasági fejlődéséhez elengedhetetlen a támogató üzleti környezet fejlesztése, a
Pest megyei KKV-k számára megfelelő infrastruktúra és szolgáltatások biztosítása, valamint a
meglévő kapacitások minőségének fejlesztése.
A termelési tevékenységek növelése szükségessé teszi a vállalkozások versenyképességének
javítását. Ennek érdekében elősegítjük a KKV-k kapacitásbővítését, technológiai/informatikai
fejlesztéseit, a hazai piacon történő megerősödésüket és belépésüket a nemzetközi piacokra.
Ezeknek a területeknek az elhanyagolása a növekedés fő akadálya lehet a jövőben.
A régió versenyképessége szempontjából hangsúlyos a vállalatközi együttműködés, a helyi
gazdasági kapcsolatok, a hálózatosodás további fejlődésének elősegítése. Ez hozzájárulhat
egy-egy kiemelt növekedési lehetőséggel bíró, vagy helyi szinten meghatározó ágazat fejlesztési
együttműködéseinek erősítéséhez. Jelenleg azonban még mindig az alacsony szintű hálózatosodás,
klaszteresedés és együttműködési kedv a jellemző a KKV-k körében, ami versenyhátrányt jelent
számukra, különösen a nemzetközi piacon.
A 2007-2013 közötti időszak során a vállalkozásokat támogató források eloszlása Budapest és
Pest megye viszonylatában kiegyenlítetten alakult. A támogatásokon belül a kutatás- és
technológiafejlesztési beavatkozásokhoz, valamint az innovációhoz köthető felhasználás a
fővárosban több mint két és félszer magasabbak voltak, mint Pest megyében, a
vállalkozásfejlesztési források ezzel szemben – hasonló, de fordított arányok mellett – elsősorban
Pest megyére koncentrálódtak. Ezek a forrásfelhasználási arányok alátámasztják a VEKOP
vállalkozásfejlesztési területi fókuszait.
Kiemelt célunk, hogy a KKV-k sokkal könnyebben jussanak hozzá a fejlesztéseikhez és a
működésükhöz szükséges pénzügyi forrásokhoz és eszközökhöz, legyenek ezek visszatérítendő
vagy vissza nem térítendő források.
A pénzügyi eszközökről Magyarország már jelentős tapasztalatokra tett szert. A 2007-2013 közötti
uniós programozási időszak során az innovatív induló vállalkozások (start-upok) támogatása a
visszatérítendő támogatást nyújtó JEREMIE kockázatitőke-alapon keresztül valósult meg. A
hiteltermékek kereslete a Közép-magyarországi régióban koncentrálódik.
A 2014-2020 közötti időszakban innovatívabbá, rugalmasabbá és célzottabbá kell tenni a pénzügyi
eszközök használatát, kiszélesítve a jelenleg elérhető termékkínálatot. Mindezek miatt kiemelten
fontos a KKV-k versenyképességének és innovációs potenciáljának javítása a szükséges
finanszírozási források és a nagyobb kockázatvállalást ösztönző garanciatermékek segítségével. Ez
a cél egybecseng az EU2020 és a Small Business Act (SBA) által meghatározott törekvésekkel is.
A gap elemzés alapján a pénzügyi eszközöket továbbra is a frissen induló (start-up)
vállalkozások finanszírozási lehetőségeinek szélesítésére javasolt elsősorban felhasználni. A
tudásalapú start-up vállalkozások már most is relatíve jó esélyekkel indulnak a piaci versenyben, de
indulásuk és további fejlődésük egyik legnagyobb akadálya a tőkeszerzés nehézsége.
A stratégiai célhoz kapcsolódó fő fejlesztési irányok, egyedi célok a következők:


vállalkozások növekedési potenciáljának erősödése Pest megyében,



vállalkozások piacokon és együttműködésekben való részvételének erősödése,



a vállalati K+I aktivitás és innovációs együttműködések erősödése,



tudásbázisok megerősítése,
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a vállalkozások külső finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása a kutatás, fejlesztés és
technológiai innováció erősítése érdekében,



a vállalkozások külső finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása.

(2) A foglalkoztatás növelését segítő társadalmi környezet fejlesztése
Magyarországon az európai léptékkel mérten alacsony foglalkoztatási ráta és a várható
kedvezőtlen demográfiai folyamatok (az időskorúak arányának növekedése) miatt elsőrendű
gazdasági, versenyképességi kihívás a foglalkoztatás bővítése.
A magyar kormány az egyik legfontosabb gazdaság- és fejlesztéspolitikai céljaként a foglalkoztatás
növelését tűzte ki, mivel ez egyszerre szolgálja a gazdasági növekedést, javítja az állam-háztartás
egyensúlyát, stabilizálja a nagy elosztó rendszerek finanszírozását, és elősegíti a leszakadó
rétegek, társadalmi csoportok, térségek felzárkózását.
A 2014-2020 közötti Foglalkoztatási Stratégia szerint az elmúlt 5 évben a Közép-magyarországi
régióban volt a legnagyobb mértékű az álláskeresők létszámának emelkedése. 2008 és 2012
között csaknem a duplájára emelkedett a régióban az álláskeresők száma, majd ez a növekedés
2012-ben megállt. Mindehhez hozzájárult, hogy a pénzügyi válságban valamint a magyar
makrogazdasági intézkedéseket kísérő kereslet-csökkenésben érintett ágazatok nagyobb arányban
koncentrálódnak a fővárosra. 2012-ben a csoportos leépítésekben érintett munkavállalók 40%-át a
központi régió munkaerőpiacáról bocsátották el.
A KMR foglalkoztatási rátája (62,8 százalék) ugyan meghaladja az országos értéket, de kis
mértékben elmarad a Nyugat-Dunántúl foglakoztatási rátájától (62,0 százalék). Megyei szinten
vizsgálva az adatokat megállapíthatjuk, hogy bár a foglalkoztatottság Budapesten a
legmagasabb (64,5 százalék), ugyanakkor Pest megye (60,6 százalék) már csak a 6. helyet
foglalja el a megyék rangsorában.
A munkanélküliségi ráta az agglomeráció településein alacsony, a zónán belül mindössze
három olyan település van, amely a településállomány legkedvezőtlenebb helyzetű negyedébe
tartozik. Magas munkanélküliséggel sújtott települések főként Pest megye külső részén, a
keleti, dél-keleti területeken találhatók.
A munkavállalási korú 15-64 éves népesség 30,2 százaléka, a munkanélküliek 27,2 százaléka, a
fiatal álláskeresők 24,4 százaléka él a régióban, valamint a regisztrált gazdasági szervezetek kb.
harmada is itt működik (KSH MEF, 2013). Bár ezek a számok azt jelzik, hogy a relatív
munkaerőpiaci helyzet a KMR-ben valamivel kedvezőbb az ország többi részénél, a térség
gazdasági fejlettségéhez és súlyához képest alulteljesít munkaerőpiaci szempontból (az ország
GDP-jének 48 százalékát a KMR adja), miközben az abszolút számok szerint az álláskeresők és a
fiatal álláskeresők létszáma ebben a régióban a legmagasabb.
A munkaerő-piaci rugalmasság kapcsán speciális problémát jelent a kisgyermekes nők
alacsony foglalkoztatása is. Magyarországon 2013-ban a 15-64 éves nők foglalkoztatási rátája
52,8%, míg az EU 28 tagállamok átlaga 2012-ben 58,7% volt, azaz elmaradásunk 5,8
százalékpontos. A régió területén ez az adat az uniós átlaghoz közelít.
A fentiek igazolják, hogy bár a főbb gazdasági mutatókban a KMR Magyarország legfejlettebb
régiója, ugyanakkor a foglalkoztatottsági szint javítása és a munkaerőpiaci szempontból néhány
hátrányos helyzetű célcsoport (pl. hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, fiatalok, kisgyermekes
nők) foglalkoztathatóságának javítása tekintetében további jelentős kihívásokkal néz szembe.
Magyarország a Nemzeti Reform Programjában vállalta, hogy a foglalkoztatást a 2010/2011-es 61%
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alatti szintről 75%-ra emeli ez EU2020 Stratégiában foglaltaknak megfelelően. Ennek eléréséhez
jelentős fejlesztési erőforrásokat kell a Közép-magyarországi régióban is koncentrálni.
A VEKOP keretében a kitűzött célok elérését kisebb részben infrastrukturális fejlesztésekkel,
jelentősebb részben a foglalkoztatás bővítésével, valamint a társadalmi együttműködés
erősítésére és a humán erőforrás fejlesztésére irányuló programokkal kívánjuk segíteni.
A foglalkoztatás segítésének egyik fontos elemeként, az infrastrukturális fejlesztések között
elsősorban a kisgyermekes nők foglalkoztatását segítő humán közszolgáltatást nyújtó intézmények
támogatását, a gyermekek részére napközbeni ellátást nyújtó bölcsődei és óvodai kapacitások
fejlesztését, illetve családi napközik kialakítását, fejlesztését valósítjuk meg. A KMR területén erre
a fejlesztés-típusra mind Budapest területén belül, mind Pest megyében (elsősorban az
agglomerációs településeken, illetve a megye fiatalabb korstruktúrájú településein) forrásokat kell
biztosítani.
A foglalkoztatás növelését célzó programok az elsődleges munkaerőpiacon elhelyezkedni képes
álláskeresők foglalkoztathatóságának fejlesztését (aktív eszközök, Ifjúsági Garanciához kapcsolódó
foglalkoztatási támogatások), a munkavállalók és munkáltatók alkalmazkodóképességének javítását
(rugalmas foglalkoztatás ösztönzésével), valamint az aktív korú népesség munkaerő-piaci
kompetenciáinak erősítését (képzési és kompetencia-fejlesztési programok révén) célozzák komplex
eszköztárral.
A fiatal munkavállalók foglalkoztatásának segítése kiemelt cél a KMR területén. A
foglalkoztatási programok közül az egyik legjelentősebb mértékű támogatást erre a területre
tervezzük. A fiatalok foglalkoztatásának támogatása az egyik fontos eszköze a fiatalok
megtartásának Magyarország jövőbeni fejlődése érdekében.
A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok számára az aktív munkaerő piaci részvételhez
szükséges feltételek kialakítása, készségek fejlesztése, valamint ezzel párhuzamosan a társadalmi
felzárkózásuk segítése kiemelt nemzeti feladat.
A Közép-magyarországi régió nem egységes sem gazdasági, sem társadalmi vonatkozásban. A
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok az egész régió területén jelen vannak. Ezek a területek
Pest megyében és Budapesten is egybeesnek a magasabb munkanélküliséggel sújtott területekkel
és az alacsonyabb jövedelmi szintű kerületekkel.
A célcsoportok felzárkózása komplex módon, számos szakterület egyidejű beavatkozásának
összehangolásával történik. Az alacsony státuszú családokban élő gyermekek felzárkózása, a
szociális háló és az egészségügyi ellátás erősítése, valamint az oktatási rendszerben tervezett
programok részben ezeket a törekvéseket szolgálják. Az oktatási rendszer fejlesztéseinek további
célja a gazdaság igényei mentén történő elmozdulás.
A fenti beavatkozások számos eleme hozzájárul az egész életen át tartó tanulás (life-long learning
- LLL) célkitűzéseinek megvalósításához az oktatási, képzési, kompetencia-fejlesztési programok
segítségével.
A stratégiai célhoz kapcsolódó fő fejlesztési irányok, egyedi célok a következők:


foglalkoztatást támogató közszolgáltatási infrastruktúra fejlesztése



az álláskeresők – különösen az alacsony iskolai végzettségűek – munkaerő-piaci integrációja



jobb hozzáférés a gyakornoki helyekhez és növekvő vállalkozói kedv a fiatalok körében



aktív és tudatos munkaerő-piaci szereplők a munkaszervezési módszerek és munka
minőségének tekintetében
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a munkavállalási korú lakosság, különösen az alacsony képzettségűek jobb hozzáférése a
munkaerő-piaci kompetenciákat javító formális képzési lehetőségekhez



társadalmi együttműködés erősítése



magasabb színvonalú humán közszolgáltatások nyújtása



a gazdaság igényeihez igazodó oktatási és képzési rendszer támogatása, a közoktatás,
köznevelés fejlesztése.

(3) A versenyképességet és
infrastruktúra fejlesztése

a

társadalmi

együttműködést

is

szolgáló

közösségi

Európához hasonlóan hazánknak is számtalan kihívással kell a jövőben szembenéznie, melyek
közül a fenntarthatóság érdekében jelentős az energiafelhasználás kérdésköre. Magyarországon a
teljes energiafelhasználás összetételének változása kedvezőtlenebb az uniós átlagnál.
A hazai energiafogyasztás egyik meghatározó területe az épületek energiaigénye. A
Magyarországon felhasznált összes energia 40%-át épületekben használjuk el, melynek mintegy
kétharmada a fűtést és hűtést szolgálja. Az épületek energiahatékonyságáról rendelkező, az
Európai Parlament és a Tanács 2010/31/EU irányelve (2010. május 19.) szerint 2018. december 31e után a hatóságok által használt vagy a tulajdonukban lévő új építésű épületek csak közel nulla
energiaigényű építésűek lehetnek.
Célunk, hogy olyan, elsősorban közszolgáltatásokat biztosító önkormányzati tulajdonú épületek
épüljenek, amelyek megfelelnek az uniós irányelv elvárásainak. További elvárás, hogy a már
meglévő épületek energetikai célú átalakítása során a fejlesztések az irányelv által megfogalmazott
szempontoknak megfelelően történjenek.
A Közép-magyarországi régió egyes térségeiben a humán közszolgáltatást nyújtó intézmények
elavult infrastrukturális (elsősorban energiahatékonysági) állapota elengedhetetlenné teszi
korszerűsítésüket. Az elavult fizikai feltételek mellett működő intézmények aránytalanul magas
fenntartási terhet jelentenek.
Energiafogyasztás másik meghatározó eleme a közlekedési ágazat. A szuburbanizációval, a
helyközi utasforgalom emelkedésével ellentétben a közösségi közlekedés folyamatosan veszített
jelentőségéből.
A KMR területén az ingázásból eredő jelentős környezetterhelés a tömegközlekedés „mennyiségi”
és „minőségi” szemléletű fejlesztésével, az egyéni és a közösségi közlekedési módok
kapcsolódási feltételeinek javításával, a környezetbarát közlekedési módok elterjesztésével
(szervezéssel, kapacitásbővítéssel, mint további P+R parkolók, kerékpáros infrastruktúra építésével)
mérsékelhető.
Településeink állapota, fokozatos (fizikai és szociális értelemben vett) leromlásuk megelőzése,
illetve megállítása és a már kialakult nagyarányú alacsony státuszú népességgel rendelkező
leszakadó területek kezelése komoly kihívást jelentenek.
A települési, városi környezet demográfiai kihívásainak megfelelő fenntartható fejlesztések irányait
az OFTK jelöli ki, összhangban az EU várospolitikai főigazgatói tanácskozásának Budapest
Kommünikéjével (2011).
Az OFTK szerint a városoknak és a jelentősebb településeknek, térségük gazdasági
szervezőerejeként, az erőforrás-takarékos és az erőforrásokat helyben tartó helyi gazdaság
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fejlesztésében betöltött kulcsszerepe mellett, egészséges környezetet kell biztosítaniuk, amely
segíti a népesedést, és megfelel a családok igényeinek is. A szűk keresztmetszetek többek
között a közösségi közlekedésben, a közterületi, az üzleti és a rekreációs infrastruktúra állapotában,
valamint a zöldfelületek, a szociális város-, és településrehabilitáció és a térségi piacok hiányában
azonosíthatók.
A szociális célú településrehabilitáció alapvető célja a KMR területén található társadalmilag és
fizikailag is leromlott településrészeken élő lakosság életminőségének javítása. A terület további
leromlásának megakadályozása új gazdasági, közszféra és közösségi funkciók kialakításával, illetve
a rendelkezésre álló funkciók erősítésével, bővítésével lehetséges.
Lehetőséget biztosítunk a szociális településrehabilitáció komplex megvalósíthatósága érdekében
az infrastrukturális fejlesztéseket kiegészítő kis léptékű, programtípusú (ESZA típusú) elemek
támogatására is.
A városokban kísérleti jelleggel közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák (HFS) tervezését és
végrehajtását is támogatja a VEKOP. A KMR területén tervezett fejlesztések a TOP hasonló
beavatkozásaival együtt lefedik az ország területét.
Az eszköz alkalmazásával a társadalmi és gazdasági felzárkózás erősítése érdekében kulturális és
közösségi terek infrastruktúra-fejlesztése, a helyi gazdaság erősítése (ERFA forrás) és a
kapcsolódó programok támogatása (ESZA átjárhatóság segítségével) valósulhat meg. A
fejlesztések keretében várhatóan budapesti kerületekben, valamint a régió jelentősebb
városaiban, fejlesztési csomag támogatására kerülhet sor. A helyi közösségi fejlesztések kiegészítői
is lehetnek a településrehabilitációs fejlesztéseknek.
Célunk, hogy a településrehabilitációs és a közösségvezérelt helyi fejlesztések segítségével az egyes
települések, településrészek népességmegtartó-képessége és közösségépítő ereje fokozódjon és
vonzóbbá, élhetőbbé váljanak a fiatalok, a családok számára.
A stratégiai célhoz kapcsolódó fő fejlesztési irányok, egyedi célok a következők:


energiahatékonyság növelése az önkormányzati tulajdonú épületekben



a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése a közösségi közlekedés fejlesztése által



a társadalmilag és fizikailag leromlott, vagy leromlással veszélyeztetett településrészeken élő
lakosság életminőségének javítása



erősebb városi, városrészi közösségi identitástudat, szorosabb közösségi összetartozás a
kísérleti fejlesztésekkel érintett célcsoportnál.

Az operatív program területi szempontú fejlesztéseinek megyei és fővárosi szintű
koordinációja
A magyar területi közigazgatás elmúlt években lezajlott reformja (a helyi önkormányzatok, a járások,
a megyék és a központi állam közötti feladat- és forrásmegosztás újraszabályozása során)
létrejöttek azok a keretek, amelyek a helyi és térségi fejlesztéspolitikát meghatározzák. Ebből a
szempontból a legfontosabb változás, hogy a megyék és Budapest Főváros törvényi szinten is
erős tervezési és területfejlesztési feladatköröket kaptak.
A VEKOP megvalósításának egyik kulcseleme a megfelelő szakpolitikai és területi koordináció,
amely biztosítja az ágazatilag és térségileg összehangolt fejlesztéseket. Országos, térségi és helyi
szinten is szükséges a fejlesztéspolitikai intézményrendszer összehangolt működése.
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Pest megye és Budapest Főváros, mint a területfejlesztés tervezési és programozási középszintje
az alábbi területfejlesztési feladatokban működhet közre a 2014-2020 közötti uniós
programidőszakban:


a fejlesztési projektek feltárásában, tervezésében, koordinálásában, a megvalósítás
nyomonkövetésében;



integrált térségi
követésében.

programok

kialakításában,

tervezésében,

végrehajtásában,

nyomon

A VEKOP megvalósításában Pest Megye Önkormányzatának és Budapest Főváros
Önkormányzatának kulcsszerepe van. A két területi szereplő összehangolja a megye, illetve a
főváros területén megvalósuló összes tervezési folyamatot, amely szerepkör kiterjed a végrehajtásra
és a nyomon követésre is. A VEKOP megvalósításának egyik pillérét a Pest megyei Önkormányzat
és a Budapest Főváros Önkormányzata által a 2014-2020-as tervezési időszakra kidolgozandó
megyei, illetve fővárosi területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési stratégiai és operatív
fejlesztési programok, valamint - ezekhez illeszkedve - a VEKOP fejlesztési prioritásaihoz
kapcsolódó, integrált területfejlesztési részdokumentumok képezik.
Mivel a területi szereplők ismerik legjobban a helyi igényeket, a részprogramoknak
térségspecifikusnak kell lenniük. A Pest megyei Önkormányzatnak a területén fekvő
településekkel, Budapestnek a fővárosi kerületekkel kell partnerségben megtervezni a
fejlesztéseket.
Központi elvárás, hogy a Pest megyei és a budapesti területfejlesztési részdokumentumok
illeszkedjenek a VEKOP szakpolitikájának meghatározott beavatkozási irányaihoz, elvárásaihoz,
azaz tartsák be az operatív program által szabott kereteket.
A fentiek mellett a városok városfejlesztési beavatkozásaik megalapozása érdekében megtörténik az
integrált településfejlesztési stratégiák felülvizsgálata.
1.1.2. A tematikus célkitűzések és a kapcsolódó beruházási prioritások kiválasztásának
indokolása a partnerségi megállapodásra tekintettel, az azonosított regionális igények
és adott esetben a nemzeti igények alapján, ideértve az EUMSZ 121. cikke (2)
bekezdésével összhangban elfogadott országspecifikus ajánlásokban és az EUMSZ
148. cikke (4) bekezdésével összhangban elfogadott vonatkozó tanácsi ajánlásokban
azonosított kihívásokat, az előzetes értékelés figyelembevételével.
1. táblázat: A tematikus célkitűzések és a beruházási prioritások kiválasztásának indokolása
Kiválasztott tematikus Kiválasztott beruházási prioritás
A kiválasztás indokolása
célkitűzés
1. a kutatás, a
1301/2013/EU rendelet 1. a) a
A magyar gazdaság hosszú távú
technológiai fejlesztés
kutatási és innovációs (K+I)
növekedési
képessége
jelentős
és az innováció
kiválóság fejlesztése, és különösen részben attól függ, hogy mennyire
megerősítése
az európai érdekeltségű
sikerül
a
jelenleg
nemzetközi
kompetenciaközpontok támogatása összehasonlításban
alacsony
érdekében a K+I infrastruktúra és
szintűnek
tekinthető
K+I
kapacitás megerősítése
együttműködéseket
jelentősen
erősíteni. Ennek a törekvésünknek
alappillére a KMR K+I potenciáljára
támaszkodva a nemzeti kiválóság és a
nemzetközi
hálózatokhoz
történő
csatlakozás támogatása.
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3. a KKV-k
versenyképességének
fokozása

1301/2013/EU rendelet 1. b) a
vállalkozások K+I beruházásainak
előmozdítása,
valamint
a
vállalkozások,
a
kutatási
és
fejlesztési
központok
és
a
felsőoktatási
ágazat
közötti
kapcsolatok
és
szinergiák
létrehozása, különös tekintettel a
termék- és szolgáltatásfejlesztésbe,
a
technológiaátadásba,
a
társadalmi
innovációba,
az
ökoinnovációba és a közszolgálati
alkalmazásokba,
a
keresletélénkítésbe,
a
hálózatépítésbe, a klaszterekbe és
az intelligens specializáció általi
nyílt
innovációba
történő
beruházásokra,
továbbá
a
technológiai és alkalmazott kutatás,
a kísérleti programok, a korai
termékhitelesítési intézkedések, az
alaptechnológiák fejlett gyártási
kapacitásának
és
próbagyártásának
támogatása,
valamint
az
általános
célú
technológiák terjesztése

A K+I másik jelentős területe a
kiválósági
központok
támogatása
mellett
a
vállalkozások
K+I
beruházásainak
és
stratégiai
együttműködésének támogatása. A
szakterületi beruházások tovagyűrűző
hatása miatt a fejlesztések a KMR
területén kívül is pozitív elmozdulást
eredményezhetnek.
A Nemzeti Kutatás-fejlesztési és
Innovációs Stratégia (2013-2020)
SWOT elemzése a gyengeségek
között említi a KKV-k esetében a
tőkehiányt, a globális összevetésben
gyenge innovációs és növekedési
ambíciókat és képességeket, az
alacsony szintű magvető tőkét, a
kialakulatlan technológiai inkubációs
folyamatokat. Ezeket a
hiányosságokat pénzügyi eszközök
alkalmazásával is orvosolni tervezzük.

1301/2013/EU rendelet 3. c) a
korszerű
termékés
szolgáltatásfejlesztési képességek
megteremtésének és bővítésének
támogatása

Vissza nem térítendő források
felhasználásával elsősorban Pest
megye egyes térségeinek
felzárkózásához nélkülözhetetlen a
helyi gazdaság és vállalkozói
környezet megerősítése, élénkítése.
2014 és 2020 között tovább kell
bővíteni a támogatott finanszírozási
programokat (JEREMIE hitel-, tőke-,
garanciaprogramok).
A vállalkozások közötti együttműködés
és a piacfejlesztési tevékenységek
elégtelensége, valamint a tőke hiánya
gátolja a KKV-k növekedési
folyamatokba való bekapcsolódását. A
fejlesztések elsősorban a helyi szinten
már megerősödött KKV-k
hálózatosodását segítik elő.
A KMR területén elsősorban a
közszolgáltatások és a városi
közlekedés területén jelentkezik igény
az energiahatékonyság növelésére az
intézmények és az érintett háztartások
energiaigényének a csökentése,

1301/2013/EU rendelet 3. d) a
KKV-k abban való segítése, hogy
növekedni tudjanak a regionális,
nemzeti és nemzetközi piacokon,
és
hogy
az
innovációs
folyamatokban részt tudjanak venni
4. az alacsony széndioxid-kibocsátású
gazdaságra való áttérés
támogatása
minden
ágazatban

1301/2013/EU rendelet 4. c) az
energiahatékonyság, az intelligens
energiahasználat és a megújuló
energiák
felhasználásának
támogatása
a
közcélú
infrastruktúrákban, beleértve a
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középületeket és a lakóépületeket
is

8. a fenntartható és
minőségi foglalkoztatás,
valamint a
munkavállalói mobilitás
ösztönzése

1301/2013/EU rendelet 5. cikk 8. c)
helyi fejlesztési kezdeményezések
és szomszédos szolgáltatásokat
nyújtó
struktúrák
támogatása
munkahelyek teremtése érdekében,
amennyiben ezek a tevékenységek
a(z)
1304/2013/EU
európai
parlamenti és tanácsi rendelet (1)
alkalmazási körén kívül esnek

ESZA rendelet 3. cikk (1) a) i. az
álláskeresők
és
az
inaktív
személyek – többek között a tartós
munkanélküliek
és
a
munkaerőpiactól távol esők –
foglalkoztatáshoz való hozzáférése,
többek között a helyi foglalkoztatási
kezdeményezések
és
a
munkavállalói mobilitás ösztönzése
révén is

valamint a magas szén-dioxid
kibocsátással járó közlekedési módok
kiváltása által. A fejleszteni tervezett,
humán közszolgáltatást nyújtó
intézmények, működésük jellegénél
fogva nagy energiaigényű
intézmények, különös tekintettel a
kisgyermekellátást nyújtó
intézményekre és szolgáltatókra,
óvodákra és iskolákra.
Ha a közlekedés által okozott széndioxid kibocsátás mértékét tekintjük,
akkor az ország régiói között kiemelt
helyet foglal el a Közép-magyarországi
régió. A károsanyag kibocsátás
mértékének az alakulásához Budapest
főváros vonzereje nagyban hozzájárul,
ezért fő célunk a fővárosi és az
elővárosi közlekedés fejlesztése.
Az Európai Bizottság ország-specifikus
ajánlásaival összhangban fejleszteni
és bővíteni kell a kisgyermekek
számára napközbeni ellátást nyújtó
intézmények kapacitásait a kisgyermekes
szülők
munkaerőpiaci
részvételének növelése, valamint a
munka és a magánélet jobb összhangjának megteremtése érdekében.
A Partnerségi Megállapodás egyik
kiemelt
célkitűzése,
hogy
a
gyermekellátási kapacitások bővítése,
a rugalmas foglalkoztatási formák
elterjesztése, illetve a célcsoportok (pl.
kisgyermekes nők) munkaerő-piaci
reintegrációját
szolgáló
célzott
támogatások
hozzájáruljanak
az
érintettek
foglalkoztathatóságának
fejlesztéséhez.
A magyar gazdaság (és társadalom)
egyik legfontosabb problémája hosszú
ideje a foglalkoztatás nemzetközi
viszonylatban is alacsony szintje. A
magyar kormány legfontosabb
gazdaság- és fejlesztéspolitikai célja
ezért a foglalkoztatás bővítése,
különösen az alacsony iskolai
végzettséggel rendelkezők és a
hátrányos helyzetűek
foglalkoztatáshoz való hozzáférésének
elősegítésével.
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ESZA rendelet 3. cikk (1) a) ii. a
fiatalok,
különösen
a
nem
foglalkoztatottak, oktatásban és
képzésben
nem
részesülők,
közöttük a társadalmi kirekesztés
kockázatának
kitett
és
a
marginalizálódott
közösségekből
jövő
fiatalok
fenntartható
munkaerő-piaci integrációja, többek
között
az
ifjúsági
garancia
végrehajtása révén

1304/2013/EU rendelet 3. cikk (1)
a) v. a munkavállalók, vállalkozások
és vállalkozók alkalmazkodása a
megváltozott körülményekhez
9.
A
társadalmi
együttműködés
előmozdítása
és
a
szegénység, valamint a
hátrányos
megkülönböztetés elleni
küzdelem

1301/2013/EU rendelet 9. b) a
városi és vidéki területeken élő,
rászoruló
közösségek
fizikai
rehabilitációjának,
valamint
gazdasági
és
társadalmi
fellendülésének támogatása

1301/2013/EU rendelet 9. d) a
közösségvezérelt helyi fejlesztési
stratégiák
keretében
végzett
beruházások

A Foglalkoztatási, Szociális,
Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi
Tanács (EPSCO) 2013. február 28-án
döntött az Ifjúsági Garancia (Youth
Guarantee) létrehozásáról. A tanácsi
ajánlás értelmében a tagállamoknak
biztosítaniuk kell, hogy „valamennyi 25
év alatti fiatal a munkahelye
elvesztését vagy a formális tanulás
befejezését követő négy hónapos
időszakon belül színvonalas
állásajánlatot kapjon, illetve további
oktatásban, tanulószerződéses
gyakorlati képzésben vagy gyakornoki
képzésben részesüljön. A 2013. évi
országspecifikus ajánlások is felhívják
Magyarországot a probléma
kezelésére. A KMR területén az
ifjúsági munkanélküliség kiemelt
probléma. A kihívás kezelése
hozzájárul a fiatal munkaerő
megtartásához is.
A megfelelő munkaszervezési
módszerek és a munka minőségének
javítása segítheti a vállalkozások és
munkavállalók
alkalmazkodóképességének javulását,
a versenyképesség növelését.
A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási
Stratégia
(NTFS)
2011-20
–
összhangban az EU2020 stratégiával
– célkitűzései szerint csökkenteni kell
az alacsony jövedelmi körülmények
között élők számát. A célcsoport rossz
lakhatási körülmények között él.
Kiemelt
cél
a
lakókörnyezet
fejlesztése,
a
célcsoport
életminőségének javítása, társadalmi
együttműködés erősítése és ezzel a
gazdasági erőforrások hatékonyabb
kiaknázása, a népességmegtartóképesség javítása.
A Partnerségi Megállapodás területi
logikájából
fakadó
egyik
fontos
decentralizált területi cél a helyi
közösségek tudatosságának fokozása,
a helyi társadalmak megújítása és a
helyi gazdaság erősítése.
A közösségvezérelt helyi fejlesztési
stratégiák
keretében
végzett
beruházások a közösségépítés, a
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társadalmi
összetartozás
és
együttműködés alapját teremti meg,
melynek kulturális intézmények és
más közösségi terek lesznek fontos
helyszínei a megvalósuló kísérleti
fejlesztésekben.
A
fentiekhez
kapcsolódó fejlesztések hozzájárulnak
a célterületek gazdasági fejlődésének
előmozdításához is. Fontos célja a
beavatakozásoknak, hogy segítsék a
fiatalok megtartartását.
1304/2013/EU rendelet 3. cikk (1)
b)
ii.
a
marginalizálódott
közösségek – például a romák –
társadalmi-gazdasági integrációja

1304/2013/EU rendelet 3. cikk (1)
b) iv. a megfizethető, fenntartható
és minőségi szolgáltatásokhoz való
jobb
hozzáférés
biztosítása,
beleértve
az
egészségügyi
szolgáltatásokat és a közérdekű
szociális szolgáltatásokat

10. az oktatásba, és a
képzésbe, többek között
a szakképzésbe történő
beruházás a készségek
fejlesztése és az egész

1304/2013/EU rendelet 3. cikk (1)
c) i. a korai iskolaelhagyók
számának csökkentése és a korai
iskolaelhagyás
megelőzése,
valamint a minőségi oktatáshoz

A
KMR
egyes,
elmaradottabb
területein
kiemelt
cél
a
marginalizálódott
közösségek
–
például a romák – társadalmigazdasági integrációjának elősegítése
célzott programok megvalósításával. A
kiemelt
társadalmi
felzárkózást
támogató programok (pl. alacsony
státuszú családokban élő gyermekek
esélyteremtését célzó programok),
halmozottan
hátrányos
helyzetű
csoportok
munkaerő-piaci
eszközökben való részvételének és
munkaerő-piacon
való
megjelenésének
elősegítését
támogató
programok
a
régió
társadalmi és gazdasági fejlesztését
szolgálják.
A KMR a gazdasági fejlettség és a
szociális helyzet szempontjából
egyaránt nagyon heterogén régió, de
Budapesten belül is markánsan eltérő
fejlettségű, állapotú területek és
közösségek azonosíthatóak. Jelentős
különbségek mutathatóak ki a
különböző szolgáltatásokhoz való hozzáférés kapcsán is. Az egészségügyi
(pl. prevenció) és a közérdekű
szociális szolgáltatások fejlesztésével
javul a célcsoport egészségi állapota,
amely közvetetten hozzájárul a
foglalkoztatás javításához, a gazdaság
erősítéséhez is.
A KMR területén is szükséges a
közoktatásiés
köznevelési
intézmények
programjainak
támogatása, elsősorban a korai
iskolaelhagyás
és
lemorzsolódás
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életen át tartó tanulás
érdekében

való
egyenlő
hozzáférés
előmozdítása a koragyermekkori
nevelésben, az alap- és középfokú
oktatásban, ideértve az oktatásba
való visszatérést ösztönző formális,
informális és nem formális tanulási
formákat is

csökkentése, valamint a nem-formális
és informális oktatás fejlesztése
érdekében.

1304/2013/EU rendelet 3. cikk (1)
c) iii. az egész életen át tartó
tanulás
lehetőségeihez
való
egyenlő
hozzáférés
javítása
minden
korcsoport
számára
formális, informális és nem formális
módon egyaránt, a munkavállalók
ismereteinek, készségeinek és
kompetenciáinak
naprakésszé
tétele, valamint a rugalmas tanulási
formák előmozdítása, többek között
a pályaorientáció és a megszerzett
kompetenciák elismerése révén

Az oktatásnak és képzésnek
megkülönböztetett szerepe van a
foglalkoztatási problémák
megoldásában. A gazdaság fejlődése
szempontjából alapkövetelmény a
munkaképes korú lakosság munkaerőpiaci kompetenciáinak fejlesztése.
Mivel a képzéshez és tanuláshoz való
hozzáférés alacsony, ezért szükséges
minőségi képzési lehetőségeket
biztosítani, illetve segíteni az ezekhez
való egyenlő hozzáférést.

1304/2013/EU rendelet 3. cikk (1)
c) iv. az oktatási és képzési
rendszerek
munkaerő-piaci
igényekhez való igazodásának
javítása, a tanulásból a munkába
történő átmenet megkönnyítése, a
szakmai oktatás és a képzési
rendszerek
megerősítése
és
minőségének javítása többek között
a
készségek
iránti
igény
előrejelzésén
alapuló
mechanizmusok, a tananyagok
kiigazítása, a munkaalapú tanulási
rendszerek – beleértve a duális
tanulási
rendszereket
és
a
tanulószerződéses
gyakorlati
képzéseket – létrehozása és
továbbfejlesztése

Az oktatási és képzési rendszerek
munkaerő-piaci relevanciáját javítani
szükséges. A munkaerőpiaci
(gyakorlati) elvárások és az elméleti
oktatás során megszerzett tudás
sokszor nem egyeznek utóbbi
piacképtelensége miatt. A gazdaság
fejlődése szempontjából kiemelten
fontos a gazdaság igényeihez igazodó
képzési intézményrendszer erősítése,
a szakképzés és felnőttképzés
támogatása.

1.2. A forráselosztás indokolása
Az egyes tematikus célkitűzések, adott esetben a beruházási prioritások számára nyújtott összeg
(azaz uniós támogatás) indokolása, a tematikus koncentráció követelményével összhangban, az
előzetes értékelés figyelembevételével.
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A forrásfelosztás indoklásának általános elemei
A VEKOP pénzügyi kerete a teljes Magyarországra a Strukturális és Kohéziós Alapokból jutó uniós
támogatás 3,9%-a, 2013-as árakon 463 703 439 EUR. Az operatív program keretének túlnyomó része,
68,15%-a az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, míg 31,85%-a Európai Szociális Alapból kerül
finanszírozásra. Az elsősorban versenyképességet és gazdaságélénkítést szolgáló infrastrukturális
fejlesztések mellett kiemelt cél a régió versenyképességének további javítása érdekében a
foglalkoztatást, a társadalmi együttműködést, valamint az oktatást és képzést támogató programok
megvalósítása ESZA források felhasználásával.
Az OP forrásfelosztása a Partnerségi Megállapodással, az uniós jogszabályok adta kötöttségekkel
(1301/2013/EU és 1304/2013/EU rendelet tematikus koncentrációs elvárásai), valamint a hazai és
nemzetközi stratégiákkal összhangban történt. A 2014-2020 közötti időszakban Magyarország az EU-s
fejlesztési források (vidékfejlesztési és halászati források nélkül) hozzávetőlegesen 60%-át közvetlen
gazdaságfejlesztésre kívánja fordítani. A VEKOP azon három operatív programok (VEKOP, GINOP,
TOP) egyike, amelyik hozzájárul a 60%-os cél teljesüléséhez.
Forrásfelosztás indoklása tematikus célonként (TC)
A 2014-2020-as tervezési alapelvekhez igazodva – bár a tematikus koncentrációt nemzeti szinten
szükséges megvalósítani – a VEKOP keretein belül (is) erőteljes koncentráció valósul meg a
forrásallokáció vonatkozásában. A teljes OP tartalom a rendelkezésre álló 11 tematikus célból 6
tematikus cél mentén szerveződik. A tervezési alapelveken túlmenően ez a tematikus koncentráció azt a
célt szolgálja, hogy célzott (a gazdaságfejlesztést közvetlenül és közvetetten támogató) beavatkozások
segítségével, és a források elaprózódását elkerülve, hatékony területfejlesztési és ágazati politika
valósuljon meg.
A VEKOP forrásfelosztása a tematikus célok között kiegyensúlyozottnak tekinthető. A
versenyképességet és gazdaságfejlesztést közvetlenül támogató 1-es és 3-as tematikus cél összesen
(vissza nem térítendő és visszatérítendő támogatásokkal együtt) 145 139 176 EUR-val szolgálja a régió
fejlődését. A kutatás-fejlesztés és innováció, valamint a kkv fejlesztés támogatásának a régióban tehát
jelentős szerep jut. Ez a forrás a VEKOP uniós támogatási keretének 31,3%-át jelenti. A 2007-2013
közötti időszakban a KMR területén jelentősen kevesebb forrás állt rendelkezésre, mint amennyit a régió
vállalkozásai fel tudtak használni.
A gazdaságfejlesztéshez szintén közvetlenül kapcsolódó 4-es tematikus cél a fejlődéshez további
101 087 350 EUR összeggel járul hozzá az önkormányzati intézmények és önkormányzati, vagy
többségi önkormányzati tulajdonban lévő lakóépületek, valamint a fenntartható városi közlekedés
támogatása által. A 4-es tematikus cél összhangban a Partnerségi Megállapodással elsősorban a régió
és az ország épületenergetikai színvonalának javulását, ugyanakkor a beavatkozások a pozíciós papírok
ajánlásának megfelelően hozzájárulnak a „fűtési rendszer korszerűsítésében rejlő kihasználatlan
lehetőségek kiaknázásához” is. A három tematikus cél összes forrása 246 226 526 EUR a VEKOP
teljes uniós támogatási keretének több, mint 53,1%-a, az ERFA támogatásoknak 77,9%-a.
Az EU2020 Stratégiával összhangban (kiemelt cél a Nemzeti Reform Programban (NRP) foglalt
foglalkoztatási célhoz való hozzájárulás) a VEKOP forrásainak egy részét a foglalkoztatás bővítésére
különítettük el. A gazdasági fejlődéshez közvetett módon hozzájáruló 8. tematikus célra kisebb
mértékben ERFA (23 787 986 EUR), jelentősebb mértékben ESZA források (64 872 111 EUR) állnak
rendelkezésre. A foglalkoztatás bővítésének elősegítésére szánt 88 660 097 EUR a VEKOP uniós
támogatási keretének 19,12%-a.
A 9. tematikus célhoz kapcsolódó, társadalmi felzárkózást szolgáló infrastruktúra-fejlesztések
(településrehabilitációs akciók és helyi közösségek által tervezett fejlesztések) jelentősebb részben a
2007-2013 közötti jó tapasztalatokra, kisebb részben egy új eszköz bevezetésére, integrált stratégiák
mentén megvalósítani tervezett kísérleti programra alapoznak. Az előző időszak során a Közép-
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Magyarország Operatív Program legnépszerűbb prioritási tengelye a települési területek megújítását
támogatta. A tematikus cél fejlesztései a Partnerségi Megállapodással összhangban Pest megye és
Budapest társadalmi és gazdasági hátrányokkal sújtott területeit támogatják 45 999 381 EUR ERFA és
45 350 197 EUR ESZA forrással. Az ESZA programok elsődleges célja a társadalmi együttműködés
erősítése mellett a felzárkózás, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi és gazdasági integrációjával
a gazdasági teljesítmény növelése. A tematikus célra allokált 91 349 578 EUR a VEKOP teljes uniós
támogatási keretének 19,7%-a.
A forrásallokációban legalacsonyabb összeggel szereplő tematikus cél a 10-es (oktatás és képzés
fejlesztése). A célra allokált ESZA forrás nagysága 34 467 238 EUR, az operatív programhoz mért
részaránya 8,08%. A tematikus célra allokált forrás a foglalkoztatás bővítését támogató 8-as és a
társadalmi együttműködést támogató 9-es tematikus célhoz kapcsolódik. A programok hátrányos
helyzetű gyermekek oktatási hátrányainak leküzdéséhez, a gazdasági elvárásokhoz igazodó oktatási
rendszer erősítéséhez, a felsőoktatás, a szakképzés, felnőttképzés, munkahelyi képzések és
kompetenciák fejlesztéséhez járulnak hozzá. A tematikus cél közvetett módon a gazdaság
teljesítőképességének fokozását szolgálja.
Előzetes értékelésben foglalt ajánlások figyelembevétele
A VEKOP 2013-as társadalmasításra készült munkaközi verzióhoz érkezett ex ante észrevételek
elsősorban a területi fókusz hiányára, a területileg specializált forrásallokáció szükségességére hívja fel
a tervezők figyelmét. A VEKOP jelenlegi verziójának elkészítésekor már rendelkezésre álltak a területi
szereplők által készített fejlesztési programok, az abban foglalt fejlesztési igények, és a kapcsolódó
költségek. Fontos kiemelni, hogy a területi szereplők igényei lényegesen meghaladják a VEKOP
forráskereteit, de a javaslatok – az uniós jogszabályok, a Partnerségi Megállapodás valamint a hazai és
nemzetközi stratégiák adta keretek figyelembevételével – beépültek a forráselosztás kialakításába.
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2. táblázat: Az operatív program beruházási stratégiájának áttekintése
Prioritási tengely

1. Vállalkozások
versenyképességének javítása
és a tudásgazdaság fejlesztése

4
5
6
7
8
9
10

Alap (ERFA4,
Kohéziós Alap,
ESZA5 vagy
ifjúsági
foglalkoztatási
kezdeményezé
s)6

ERFA

Uniós
támogatás7
(EUR)

101 087 350

Az operatív
programhoz
nyújtott összes
uniós
támogatás
részaránya 8

21,80%

Tematikus
célkitűzés9

3. a KKV-k
versenyképességé
nek fokozása

Beruházási prioritások 10

A beruházási
prioritáshoz
kapcsolódó egyedi
célkitűzések

Közös és
programspecifikus
eredménymutatók,
amelyekre célértéket
határoztak meg

1301/2013/EU rendelet 5. cikk 3. c) a
korszerű termék- és
szolgáltatásfejlesztési képességek
megteremtésének és bővítésének
támogatása

Vállalkozások
növekedési
potenciáljának
erősödése Pest
megyében

KKV-k nettó árbevétele
Pest megyében , ezer Ft

1301/2013/EU rendelet 5. cikk 3. d) a
KKV-k abban való segítése, hogy
növekedni tudjanak a regionális,
nemzeti és nemzetközi piacokon, és
hogy az innovációs folyamatokban
részt tudjanak venni

Vállalkozások külpiaci
jelenlétének és az ezt
támogató
együttműködésekben
való részvételének
erősödése

KKV-k export árbevétele
a Közép-magyarországi
régióban, millió Ft

Európai Regionális Fejlesztési Alap
Európai Szociális Alap
YEI – Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés
Összes uniós támogatás (ideértve a fő allokációt és az eredményességi tartalékot)
Információ alaponként és prioritási tengelyenként.
A tematikus célkitűzés címe (nem alkalmazandó a technikai segítségnyújtásra).
A beruházási prioritás címe (nem alkalmazandó a technikai segítségnyújtásra).
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1. a kutatás, a
technológiai
fejlesztés és az
innováció
megerősítése

2. Pénzügyi eszközök és
szolgáltatások fejlesztése

ERFA

44 051 826

9,50%

3. a KKV-k
versenyképességé
nek fokozása

1301/2013/EU rendelet 5. cikk 1. b) a
vállalkozások K+I beruházásainak
előmozdítása, valamint a
vállalkozások, a kutatási és fejlesztési
központok és a felsőoktatási ágazat
közötti kapcsolatok és szinergiák
létrehozása, különös tekintettel a
termék- és szolgáltatásfejlesztésbe, a
technológiaátadásba, a társadalmi
innovációba, az ökoinnovációba és a
közszolgálati alkalmazásokba, a
keresletélénkítésbe, a
hálózatépítésbe, a klaszterekbe és az
intelligens specializáció általi nyílt
innovációba történő beruházásokra,
továbbá a technológiai és alkalmazott
kutatás, a kísérleti programok, a korai
termékhitelesítési intézkedések, az
alaptechnológiák fejlett gyártási
kapacitásának és próbagyártásának
támogatása, valamint az általános célú
technológiák terjesztése

A vállalati K+I aktivitás
és innovációs
együttműködések
erősödése

A KMR régió
vállalkozásainak K+F
ráfordítása (BERD),
millió Ft

1301/2013/EU rendelet 5. cikk 1. a) a
kutatási és innovációs (K+I) kiválóság
fejlesztése, és különösen az európai
érdekeltségű kompetenciaközpontok
támogatása érdekében a K+I
infrastruktúra és kapacitás
megerősítése

Megerősített
tudásbázisok

A kutató-fejlesztő
munkahelyek száma,
teljes munkaidő
egyenérték

1301/2013/EU rendelet 5. cikk 3. c) a
korszerű termék- és
szolgáltatásfejlesztési képességek
megteremtésének és bővítésének
támogatása

Vállalkozások külső
finanszírozáshoz való
hozzáférésének
javítása

1. Adott évi kockázati
tőke befektetések
nagysága, 1000 EUR
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2. Hitelintézetek mikro-,
kis- és
középvállalkozásoknak

nyújtott hiteleinek
állománya, milliárd Ft

ERFA

3. Az energiahatékonyság, az
intelligens energiahasználat és
a megújuló energiák
felhasználásának támogatása

101 087 350

21,80%

1. a kutatás, a
technológiai
fejlesztés és az
innováció
megerősítése

1303/2013/EU rendelet 5. cikk 1. b) a
vállalkozások K+I beruházásainak
előmozdítása, valamint a
vállalkozások, a kutatási és fejlesztési
központok és a felsőoktatási ágazat
közötti kapcsolatok és szinergiák
létrehozása, különös tekintettel a
termék- és szolgáltatásfejlesztésbe, a
technológiaátadásba, a társadalmi
innovációba, az ökoinnovációba és a
közszolgálati alkalmazásokba, a
keresletélénkítésbe, a
hálózatépítésbe, a klaszterekbe és az
intelligens specializáció általi nyílt
innovációba történő beruházásokra,
továbbá a technológiai és alkalmazott
kutatás, a kísérleti programok, a korai
termékhitelesítési intézkedések, az
alaptechnológiák fejlett gyártási
kapacitásának és próbagyártásának
támogatása, valamint az általános célú
technológiák terjesztése

Vállalkozások külső
finanszírozáshoz való
hozzáférésének
javítása kutatás,
fejlesztés és
technológiai innováció
erősítése érdekében

A KMR régió
vállalkozásainak K+F
ráfordítása (BERD),
millió Ft

4. az alacsony
szén-dioxidkibocsátású
gazdaságra való
áttérés
támogatása
minden ágazatban

4. c) az energiahatékonyság, az
intelligens energiahasználat és a
megújuló energiák felhasználásának
támogatása
a
közcélú
infrastruktúrákban,
beleértve
a
középületeket és a lakóépületeket is

Energiahatékonyság
növelése
közszolgáltatásnak
helyet
adó
önkormányzati
ingatlanokban
és
önkormányzati
tulajdonú
lakóépületekben

1. A megújuló
energiaforrásból
előállított
energiamennyiség a
teljes bruttó
energiafogyasztáson
belül (PJ/év)

|

25

2. Primer energia
felhasználás (PJ)

4. Települési környezet- és
közszolgáltatás-fejlesztés

ERFA

69 787 367

15,05%

8. a fenntartható
és minőségi
foglalkoztatás,
valamint a
munkavállalói
mobilitás
ösztönzése

9. A társadalmi
együttműködés
előmozdítása és a
szegénység,
valamint a
hátrányos
megkülönböztetés
elleni küzdelem

A szén-dioxidkibocsátás
csökkentése a
közösségi közlekedés
és fenntartható
utazási láncok
fejlesztése által

Napi utazások esetén fő
közlekedési eszközként
gyalogos, kerékpáros
vagy közösségi
közlekedési módot
választók részaránya (%)

1303/2013/EU rendelet 5. cikk 8 (c)
helyi fejlesztési kezdeményezések és
szomszédos szolgáltatásokat nyújtó
struktúrák támogatása új munkahelyek
teremtése érdekében, amennyiben
ezek a tevékenységek a(z)
[…]/2012/EU [ESZA] rendelet
alkalmazási körén kívül esnek

Kisgyermeket nevelő
szülők
munkavállalásának
támogatása

Bölcsődei ellátásban
részesülő és családi
napközi szolgáltatást
igénybe vevő 3 év alatti
gyermekek száma (fő)

9. b) a városi és vidéki területeken élő,
rászoruló
közösségek
fizikai
rehabilitációjának, valamint gazdasági
és
társadalmi
fellendülésének
támogatása

A társadalmilag és
fizikailag leromlott,
vagy leromlással
veszélyeztetett
településrészeken élő
lakosság
életminőségének
javítása

Lakóhely környéki
közterületen való
biztonságérzet (a
lakosság mennyire érzi
biztonságban magát
sötétedés után, egyedül
az utcán) (%)

9. d) a közösségvezérelt helyi
fejlesztési stratégiák keretében végzett
beruházások

Erősebb
összetartozás
megteremtése a
városi közösségekben
a kulturális
kínálatbővítés és
közösségfejlesztés

A HFS végrehajtás
keretében megújított
közösségi tereket
rendszeresen igénybe
vevő lakosság aránya
(%)
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Óvodai nevelésben
részesülő gyermekek
száma (fő)

A közösségi,

segítségével

szabadidős,
közszolgáltatást nyújtó
terekkel és
létesítményekkel való
lakossági elégedettség
(%)
Közösségi szinten
irányított városi helyi
fejlesztési startégiával
érintett települések
lakosságszáma (fő)
Egy kulturális
rendezvényre jutó
látogatók átlagos száma
(fő

5. Társadalmi együttműködést
szolgáló és a humán erőforrás
fejlesztését támogató
programok

ESZA

63 527 372

13,70%

9. A társadalmi
együttműködés
előmozdítása és a
szegénység,
valamint a
hátrányos
megkülönböztetés
elleni küzdelem

ESZA rendelet 3. cikk (1) b) ii. a
marginalizálódott
közösségek
–
például a romák – társadalmigazdasági integrációja

Társadalmi
együttműködés
erősítése

A társadalmi felzárkózást
elősegítő programokat
sikeresen elvégző
személyek száma (fő)

ESZA rendelet 3. cikk (1) b) iv. a
megfizethető, fenntartható és minőségi
szolgáltatásokhoz
való
jobb
hozzáférés biztosítása, beleértve az
egészségügyi szolgáltatásokat és a
közérdekű szociális szolgáltatásokat

Magasabb színvonalú
humán
közszolgáltatások
nyújtása

Képzési programokat
sikeresen befejező
személyek száma (fő)

10. az oktatásba,
és a képzésbe,
többek között a
szakképzésbe
történő beruházás
a készségek
fejlesztése és az

ESZA rendelet 3. cikk (1) c) i.; ii.

Az oktatási és képzési
rendszerek
minőségének és
munkaerő-piaci
relevanciájának
fokozása

Az ISCED 1 és ISCED 8
szintek között támogatott
programokat sikeresen
befejező személyek
száma (fő)

a korai iskolaelhagyók számának
csökkentése és a korai iskolaelhagyás
megelőzése, valamint a minőségi
oktatáshoz való egyenlő hozzáférés
előmozdítása
a
koragyermekkori
nevelésben, az alap- és középfokú
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egész életen át
tartó tanulás
érdekében

oktatásban, ideértve az oktatásba való
visszatérést
ösztönző
formális,
informális és nem formális tanulási
formákat is;
a felsőfokú vagy annak megfelelő
szintű
oktatás
minőségének,
hatékonyságának
és
hozzáférhetőségének
javítása
az
oktatásban való részvétel növelése
érdekében, különösen a hátrányos
helyzetű csoportok számára;

6. Foglalkoztathatóságot
szolgáló programok

ESZA

84 162 174

18,15%

8. a fenntartható
és minőségi
foglalkoztatás,
valamint a
munkavállalói
mobilitás
támogatása

ESZA rendelet 3. cikk (1) a) i. az
álláskeresők és az inaktív személyek –
többek között a tartós munkanélküliek
és a munkaerőpiactól távol esők –
foglalkoztatáshoz való hozzáférése,
többek között a helyi foglalkoztatási
kezdeményezések és a munkavállalói
mobilitás ösztönzése révén is
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Az álláskeresők –
különösen az
alacsony iskolai
végzettségűek –
növekvő körének
munkaerő-piaci
integrációja.

1. A program
elhagyásának
időpontjában
foglalkoztatásban –
beleértve az
önfoglalkoztatást – levő
résztvevők, fő

A foglalkoztatás
bővítéséhez
szükséges a
munkaerő-kínálat
mennyiségi és
minőségi növelése,
amit az álláskeresők –
különösen az
alacsony iskolai
végzettségűek –
fokozott
munkavállalási
hajlandósága,
foglalkoztathatóságuk
javulása, és a
munkaerőpiaci
szolgáltatások
minőségének javulása

2. A program
elhagyásának
időpontjában képesítést
szerző résztvevők, fő
3. A program
elhagyásának
időpontjában képesítést
szerző, alapfokú (ISCED
1), vagy alsó középfokú
(ISCED 2) végzettséggel
rendelkező résztvevők,
fő
4. A program elhagyása
utáni hat hónapon belül
foglalkoztatásban –
beleértve az
önfoglalkoztatást – levő

ESZA rendelet 3. cikk (1) a) ii. a
marginalizálódott
közösségek
–
például a romák – társadalmigazdasági integrációja

szolgál.

résztvevők, fő

A sem
foglalkoztatásban,
sem oktatásban vagy
képzésben nem
résztvevő (ún. NEET)
fiatalok Ifjúsági
Garanciához való
hozzáférése biztosított

1. A program
elhagyásának
időpontjában képesítést
szerző fiatal NEET (nem
foglalkoztatott, oktatási
intézmény nappali
tagozatán vagy
szakképzésben
tanulmányokat nem
folytató) résztvevők, fő
2. A program
elhagyásának
időpontjában
foglalkoztatásban –
beleértve az
önfoglalkoztatást – levő
fiatal NEET (nem
foglalkoztatott, oktatási
intézmény nappali
tagozatán vagy
szakképzésben
tanulmányokat nem
folytató) résztvevők, fő
3. A program elhagyása
utáni hat hónapon belül
foglalkoztatásban –
beleértve az
önfoglalkoztatást – levő
fiatal NEET (nem
foglalkoztatott, oktatási
intézmény nappali
tagozatán vagy
szakképzésben
tanulmányokat nem
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folytató) résztvevők, fő

10. az oktatásba,
és a képzésbe,
többek között a
szakképzésbe
történő beruházás
a készségek
fejlesztése és az
egész életen át
tartó tanulás
érdekében

Jobb hozzáférés a
gyakornoki helyekhez
és növekvő vállalkozói
aktivitási kedv a
fiatalok körében

4. A program
elhagyásának
időpontjában
foglalkoztatásban –
beleértve az
önfoglalkoztatást – levő
fiatal NEET (nem
foglalkoztatott, oktatási
intézmény nappali
tagozatán vagy
szakképzésben
tanulmányokat nem
folytató) résztvevők, fő

ESZA rendelet 3. cikk (1) a) v. a
munkavállalók, vállalkozások és
vállalkozók alkalmazkodása a
megváltozott körülményekhez

A munkaerő-piaci
szereplők
munkaszervezési
módszerek és munka
minősége terén
történő aktivitásának
és tudatosságának
növekedése

A rugalmas
foglalkoztatási formák
használatát, jogszerű
foglalkoztatás
elősegítését, vagy a
munkahelyi egészség és
biztonság fejlesztését
célzó projektek száma,
db

ESZA rendelet 3. cikk (1) c) iii. az
egész életen át tartó tanulás
lehetőségeihez
való
egyenlő
hozzáférés javítása minden korcsoport
számára formális, informális és nem
formális
módon
egyaránt,
a
munkavállalók
ismereteinek,
készségeinek és kompetenciáinak
naprakésszé
tétele,
valamint
a
rugalmas
tanulási
formák
előmozdítása,
többek
között
a

A munkavállalási korú
lakosság, különösen
az alacsony
képzettségűek javuló
hozzáférése a
munkaerő-piaci
kompetenciákat javító
formális képzési
lehetőségekhez

A képzést sikeresen
befejező résztvevők
száma, fő
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pályaorientáció és a megszerzett
kompetenciák elismerése révén
ESZA rendelet 3. cikk (1) c) iv. az
oktatási és képzési rendszerek
munkaerő-piaci
igényekhez
való
igazodásának javítása, a tanulásból a
munkába
történő
átmenet
megkönnyítése, a szakmai oktatás és
a képzési rendszerek megerősítése és
minőségének javítása többek között a
készségek iránti igény előrejelzésén
alapuló
mechanizmusok,
a
tananyagok kiigazítása, a munkaalapú
tanulási rendszerek – beleértve a
duális tanulási rendszereket és a
tanulószerződéses
gyakorlati
képzéseket
–
létrehozása
és
továbbfejlesztése
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A gazdaság
igényeihez igazodó,
minőségi képzési
intézményrendszer
kialakítása

Az intézkedés keretében
kidolgozott új
tananyagok,
módszertanok
alkalmazására
felkészített/kiképzett
szakemberek száma, fő

2. PRIORITÁSI TENGELYEK
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdésének b) és c) pontja)
A technikai segítségnyújtáshoz nem kapcsolódó prioritási tengelyek ismertetése
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdésének b) pontja)
2.1. Vállalkozások versenyképességének javítása és a tudásgazdaság fejlesztése prioritási
tengely
A prioritási tengely azonosítója
A prioritási tengely címe

1.
Vállalkozások versenyképességének javítása és a
tudásgazdaság fejlesztése

A teljes prioritási tengely végrehajtása kizárólag
pénzügyi eszközök révén történik.

nem releváns

A teljes prioritási tengely végrehajtása kizárólag
uniós szinten létrehozott pénzügyi eszközök révén
történik.

nem releváns

A teljes prioritási tengely végrehajtása
közösségvezérelt helyi fejlesztés révén történik.

nem releváns

Az ESZA esetében: A teljes prioritási tengely a
szociális innovációt vagy a transznacionális
együttműködést, vagy mindkettőt szolgálja.

nem releváns

2.1.1. Egynél több régiókategóriára, tematikus célkitűzésre vagy alapra vonatkozó prioritási
tengely kialakításának indokolása (adott esetben)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikkének (1) bekezdése).
A prioritás alapvető célja a Közép-magyarországi régió gazdasági versenyképességének erősítése.
Ennek egyik fontos pillére a régióbeli, különösen a pest megyei vállalkozások termelési és
szolgáltatási technológiájának, üzleti infrastrukturális hátterének, piacra jutásának és
együttműködéseinek erősítése a 3-as tematikus célkitűzés keretében.
Másik pillére pedig a régióban működő vállalkozások innovációs teljesítményének, képességeinek
javítása az 1-es tematikus célkitűzés keretében. A régióban koncentrálódik az ország innovációs
kapacitásainak és ráfordításainak nagy része (utóbbi 2011-ben 95%, KSH), és a régió önmagában
jól teljesít, mégis indokolt a terület további támogatása, hiszen a néhány kulcságazat és termék
esetében meglévő, innováción alapuló versenyelőnyünket meg is kell őrizni, ha lehet, tovább kell
fejleszteni.
A régió számára elérhető fejlesztési források rendkívül korlátozottak. A célok erőteljesebb
fókuszálása, valamint a két tematikus cél közötti szinergiák kihasználása érdekében, a kapcsolódó
intézkedéseket egy közös prioritásban kívánjuk végrehajtani.
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2.1.2. Alap, régiókategória és az uniós támogatás kiszámításának alapja
(A prioritási tengelyen belül minden egyes kombinációra megismétlendő)
Alap
ERFA
Régiókategória

fejlettebb

A
számítás
alapja
(összes
elszámolható
költség
vagy
elszámolható közkiadás)
A legkülső régiókra és az északi
ritkán lakott régiókra vonatkozó
régiókategóriák (adott esetben)

összes elszámolható költség
nem releváns

2.1.3. Beruházási prioritás
(A prioritási tengelyen belül minden egyes beruházási prioritásra megismétlendő)
Beruházási prioritás
1301/2013/EU rendelet 5. cikk 3. c) a korszerű
termék- és szolgáltatásfejlesztési képességek
megteremtésének és bővítésének támogatása
2.1.4. A beruházási prioritáshoz kapcsolódó egyedi célkitűzések és a várt eredmények
(A beruházási prioritáson belül minden egyes egyedi célkitűzésre megismétlendő)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának i. és ii. alpontja)
Azonosító

1.1.

Egyedi célkitűzés
A
tagállam
támogatással
eredmények

Vállalkozások növekedési potenciáljának erősödése
Pest megyében
által
az
elérni

uniós
kívánt

A támogatással elérni kívánt eredmény, hogy a Középmagyarországi régió fejletlenebb, Pest megyei
területein javuljon a vállalkozások növekedési
potenciálja, ezáltal emelkedjen a Pest megye területén
elért nettó árbevétel.
A
vállalkozások
növekedési
képességének
erősítéséhez a termelési és szolgáltatási technológia
színvonalának emelkedése és a számukra nyújtott
üzleti szolgáltatások minőségének javulása egyaránt
hozzájárulhat.
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3. táblázat: Programspecifikus eredménymutatók egyedi célkitűzésenként (az ERFA és a Kohéziós Alap tekintetében)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának ii. alpontja)
Azonosító

1.1.1.

11

Mutató

KKV-k nettó árbevétele
Pest megyében

Mértékegység

Régiókategóri
a
(adott
esetben)

Bázisérték

Bázisév

Célérték

11

(2023)

Adatforrás

A
beszámolá
s
gyakoriság
a

5 831 288 950
ezer Ft

fejlettebb

növekedés

2012

Az ERFA és a Kohéziós Alap esetében a célértékek lehetnek minőségiek vagy mennyiségiek.
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KSH

évente

4. táblázat:

Közös eredménymutatók, amelyekre célértéket határoztak meg, és az egyedi célkitűzéshez kapcsolódó programspecifikus
eredménymutatók (beruházási prioritásonként és régiókategóriánként) (az ESZA tekintetében)

(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának ii. alpontja)
Azonosító

nem
releváns

12

Mutató

nem releváns

Régiókateg
ória

nem
releváns

A
mutató
mértékegys
ége

A
célmeghatáro
záshoz
használt
közös
kimeneti
mutató

Bázisér
ték

nem releváns

nem releváns

nem
releváns

F

A
bázisérték
és célérték
N Ö mértékegy
sége

nem
releváns

Bázisév

Célérték
(2023)
F

nem
releváns

N

12

Adatfor
rás

A
beszámol
ás
gyakorisá
ga

nem
releváns

nem
releváns

Ö

nem releváns

Ez a lista tartalmazza a közös eredménymutatókat, amelyekre célértéket állapítottak meg, és az összes programspecifikus eredménymutatót. A közös
eredménymutatók célértékeit számszerűsíteni kell; a programspecifikus eredménymutatók esetében a célértékek lehetnek minőségiek vagy mennyiségiek.
A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők), vagy nemenként lebontva. A bázisértékek ennek megfelelően kiigazíthatók. „F” = férfiak, „N”=nők,
„Ö”=összesen.
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5. táblázat: Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés eredménymutatói és az egyedi célkitűzéshez kapcsolódó programspecifikus eredménymutatók
(prioritási tengelyenként vagy valamely prioritási tengely része szerinti bontásban)
13

(Hivatkozás: az 1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikkének (3) bekezdése )
Azonosító

nem
releváns

13

14

Mutató

nem releváns

A
mutató
mértékegys
ége

A
célmeghatáro
záshoz
használt
közös
kimeneti
mutató

Bázisért
ék

nem releváns

nem releváns

nem
releváns

F

A
bázisérték
és célérték
N Ö mértékegy
sége

nem
releváns

Bázisév

Célérték
(2023)
F

nem
releváns

N

14

Adatfor
rás

A
beszámolás
gyakorisága

nem
releváns

nem releváns

Ö

nem releváns

Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1304/2013/EU rendelete az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 470. o.).
Ez a lista tartalmazza a közös eredménymutatókat, amelyekre célértéket állapítottak meg, és az összes programspecifikus eredménymutatót. A közös
eredménymutatók célértékeit számszerűsíteni kell; a programspecifikus eredménymutatók esetében a célértékek lehetnek minőségiek vagy mennyiségiek.
Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés végrehajtásának monitoringjához használt, az 1304/2003/EU rendelet II. mellékletében szereplő összes
eredménymutatónak számszerűsített célértékhez kell kapcsolódnia. A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők), vagy nemenként lebontva. A
bázisértékek ennek megfelelően kiigazíthatók. „F” = férfiak, „N”=nők, „Ö”=összesen.
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2.1.5. A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések
(beruházási prioritásként)
2.1.5.1. A támogatandó intézkedések típusának és példáinak ismertetése és ezek várható
hozzájárulása az egyedi célkitűzésekhez, beleértve adott esetben a fő célcsoportok,
az egyedi célterületek és a kedvezményezettek típusainak azonosítását
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás

1301/2013/EU rendelet 5. cikk 3. c) a korszerű termék- és
szolgáltatásfejlesztési képességek megteremtésének és bővítésének
támogatása

Kis- és középvállalkozások komplex fejlesztéseinek differenciált támogatása Pest
megyében:
A vállalkozások komplex fejlesztéseinek differenciált támogatása keretében fókuszáltan (pl.
vállalkozói célcsoportokra, kiemelt ágazatokra) kívánjuk javítani a vállalkozások termelési és
szolgáltatási technológiájának színvonalát Pest megyében. Ennek köszönhetően várhatóan
fejlődik a vállalkozások termék- és szolgáltatási portfóliója, erősödik piaci pozíciója, nő a
gazdasági teljesítménye.
Az egyes vállalkozói csoportok differenciált támogatásával biztosítani kívánjuk, hogy a speciális
életszakaszban (kezdő, növekvő, érett vagy hanyatló) és élethelyzetben (pl. beszállítóvá válók,
export piacra lépők) lévő vállalkozások valóban a számukra aktuális probléma, kihívás
megoldásához kapjanak segítséget.
Az intézkedés végrehajtása során komplex megközelítést kívánunk használni annak
érdekében, hogy a fejlesztések megvalósításához szükséges valamennyi tevékenység egy
fejlesztés keretében elszámolható legyen.
Főbb célcsoportok: Pest megyei kis- és középvállalkozások
Specifikus célterület: Pest megye területe, továbbá abban az esetben, ha a fejlesztés
megvalósítási helyszíne átnyúlik Budapest területére is, és a fejlesztés hozzájárul a Pest
megyei kis- és középvállalkozások teljesítményének javulásához, akkor Budapest területe is
Kedvezményezettek típusai: A célterületen működő kis- és középvállalkozásnak minősülő
gazdálkodó szervezetek
Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása Pest megyében:
Az üzleti infrastruktúrák (pl. ipari, illetve tudományos és technológiai parkok, ipari területek,
logisztikai központok, inkubátorházak) támogatása keretében javítani kívánjuk a vállalkozások
fejlődését támogató vállalkozói környezet, üzleti szolgáltatások minőségét Pest megyében.
Ezen fejlett üzleti szolgáltatások megfelelő alapot biztosíthatnak a vállalkozások elindításához,
stabil működéséhez, növekedéséhez.
Az intézkedés keretében a már meglevő infrastrukturális szolgáltatások bővítésére, a minőségi
színvonal emelésére kívánunk fókuszálni. Ezen belül kerülne sor a már meglévő logisztikai
infrastruktúra továbbfejlesztésére (pl. közlekedési eszközök közötti átrakás feltételeinek
javítása) és a logisztikai központok által nyújtott szolgáltatások bővítésére, színvonalának
emelésére.
Az intézkedés végrehajtása során komplex megközelítést kívánunk használni annak
érdekében, hogy az adott fejlesztés megvalósításához szükséges valamennyi tevékenység egy
fejlesztés keretében legyen elszámolható.
Főbb célcsoportok: Pest megyei kis- és középvállalkozások és a számukra üzleti infrastruktúra,
illetve logisztikai szolgáltatásokat nyújtó szervezetek
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Specifikus célterületek: Pest megye területe, továbbá abban az esetben, ha a fejlesztés
megvalósítási helyszíne átnyúlik Budapest területére is, és a fejlesztés hozzájárul a Pest
megyei kis- és középvállalkozások teljesítményének javulásához, akkor Budapest területe is
Kedvezményezettek típusai: A célterületen működő üzleti infrastruktúra és harmadik fél
számára logisztikai szolgáltatásokat nyújtó gazdálkodó szervezetek (vállalati mérettől
függetlenül), valamint egyesületek, köztestületek, alapítványok
2.1.5.2. A műveletek kiválasztásában alkalmazandó vezérelvek
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás

1301/2013/EU rendelet 5. cikk 3. c) a korszerű termék- és
szolgáltatásfejlesztési képességek megteremtésének és bővítésének
támogatása

A kiválasztási kritériumok általános vezérelve, hogy olyan projektek kerüljenek kiválasztásra,
amelyek egyértelmű, mérhető és elérhető célokkal rendelkeznek, és hozzájárulnak az operatív
program, illetve az adott prioritás céljaihoz. Szakmailag, pénzügyileg és szervezetileg a
rendelkezésre álló időtávon belül megvalósíthatóak, az előírt ideig fenntarthatóak,
költséghatékonyak (költségvetésük reális és takarékos módon került összeállításra), és
hozzájárulnak a férfiak és nők közötti egyenlőség előmozdításához, a megkülönböztetés
tilalmának érvényesítéséhez, a hozzáférhetőség biztosításához és a fenntartható fejlődéshez.

2.1.5.3. Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása (adott esetben)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)

Beruházási prioritás

Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása

1301/2013/EU rendelet 5. cikk 3. c) a korszerű
termék- és szolgáltatásfejlesztési képességek
megteremtésének és bővítésének támogatása
Pénzügyi eszköz nem tervezett

Az intézkedések keretében pénzügyi eszközök alakalmazása önállóan nem tervezett, kizárólag
a 2. prioritásban tervezett pénzügyi eszközökkel kombináltan.
2.1.5.4. Nagyprojektek tervezett alkalmazása (adott esetben)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás

1301/2013/EU rendelet 5. cikk 3. c) a korszerű
termék- és szolgáltatásfejlesztési képességek
megteremtésének és bővítésének támogatása

Nagyprojekt nem tervezett
2.1.5.5. Kimeneti mutatók beruházási prioritásonként és adott esetben régiókategóriánként
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iv.alpontja)
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5. táblázat: Közös és programspecifikus kimeneti mutatók
(beruházási prioritásonként, régiókategóriánkénti bontásban az ESZA és adott esetben az ERFA
tekintetében)
Azonosít Mutató
Mérték
Alap
Régiókat Célérték
Adatforrás
A beszámolás
15
ó
egység
e-gória
(2023)
gyakorisága
(adott
esetben)
F
N Ö

1301/201
3/EU
rendelet
5. cikk 3.
c)
1301/201
3/EU
rendelet
5. cikk 3.
c)

1301/201
3/EU
rendelet
5. cikk 3.
c)
1301/201
3/EU
rendelet
5. cikk 3.
c)

Támogatásba
n részesülő
vállalkozások
száma

vállalko
zás

ERFA

fejlettebb

600

FAIR

évente

Vissza nem
térítendő
támogatásban
részesülő
vállalkozások
száma

vállalko
zás

ERFA

fejlettebb

600

FAIR

évente

A támogatott
új
vállalkozások
száma

vállalko
zás

ERFA

fejlettebb

60

FAIR

évente

A
vállalkozások
nak
közpénzből
nyújtott
támogatáshoz
illeszkedő
magánberuhá
zás (vissza
nem térítendő
támogatás)

EUR

ERFA

fejlettebb

60.000.000

FAIR

évente

2.1.6. Beruházási prioritás
(A prioritási tengelyen belül minden egyes beruházási prioritásra megismétlendő)
Beruházási prioritás
1301/2013/EU rendelet 5. cikk 3. d) a KKV-k abban
való segítése, hogy növekedni tudjanak a regionális,
nemzeti és nemzetközi piacokon, és hogy az
innovációs folyamatokban részt tudjanak venni
15

Az ESZA esetében ez a lista tartalmazza azokat a közös kimeneti mutatókat, amelyekre
célértéket állapítottak meg. A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők) vagy
nemenként lebontva. Az ERFA és a Kohéziós Alap esetében a nemek szerinti bontásra a
legtöbb esetben nincs szükség. „F” = férfiak, „N”=nők, „Ö”=összesen.
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2.1.6.1. A beruházási prioritáshoz kapcsolódó egyedi célkitűzések és a várt eredmények
(A beruházási prioritáson belül minden egyes egyedi célkitűzésre megismétlendő)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának i. és ii. alpontja)
Azonosító

1.2.

Egyedi célkitűzés
A
tagállam
támogatással
eredmények

Vállalkozások külpiaci jelenlétének és az ezt támogató
együttműködésekben való részvételének erősödése
által
az
elérni

uniós
kívánt

A támogatással elérni kívánt eredmény, hogy a
vállalkozások
erőteljesebben
kapcsolódjanak
a
nemzetközi piacokhoz, valamint az ezt támogató
vállalati
együttműködésekhez,
ezáltal
Középmagyarországi régióban növekedjen az export
árbevétel értéke.

|

40

6. táblázat: Programspecifikus eredménymutatók egyedi célkitűzésenként (az ERFA és a Kohéziós Alap tekintetében)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának ii. alpontja)
Azonosító

1.2.1.

16

Mutató

KKV-k export
árbevétele a Középmagyarországi
régióban

Mértékegység

millió Ft

Régiókategóri
a
(adott
esetben)

fejlettebb

Bázisérték

Bázisév

2 106 474

Célérték

2012
(előzetes)

Az ERFA és a Kohéziós Alap esetében a célértékek lehetnek minőségiek vagy mennyiségiek.
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16

(2023)

növekedés

Adatforrás

KSH

A
beszámolá
s
gyakoriság
a
évente

7. táblázat:

Közös eredménymutatók, amelyekre célértéket határoztak meg, és az egyedi célkitűzéshez kapcsolódó programspecifikus
eredménymutatók (beruházási prioritásonként és régiókategóriánként) (az ESZA tekintetében)

(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának ii. alpontja)
Azonosító

nem
releváns

17

Mutató

nem releváns

Régiókateg
ória

nem
releváns

A
mutató
mértékegys
ége

A
célmeghatáro
záshoz
használt
közös
kimeneti
mutató

Bázisér
ték

nem releváns

nem releváns

nem
releváns

F

A
bázisérték
és célérték
N Ö mértékegy
sége

nem
releváns

Bázisév

Célérték
(2023)
F

nem
releváns

N

17

Adatfor
rás

A
beszámol
ás
gyakorisá
ga

nem
releváns

nem
releváns

Ö

nem releváns

Ez a lista tartalmazza a közös eredménymutatókat, amelyekre célértéket állapítottak meg, és az összes programspecifikus eredménymutatót. A közös
eredménymutatók célértékeit számszerűsíteni kell; a programspecifikus eredménymutatók esetében a célértékek lehetnek minőségiek vagy mennyiségiek.
A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők), vagy nemenként lebontva. A bázisértékek ennek megfelelően kiigazíthatók. „F” = férfiak, „N”=nők,
„Ö”=összesen.
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8. táblázat: Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés eredménymutatói és az egyedi célkitűzéshez kapcsolódó programspecifikus eredménymutatók
(prioritási tengelyenként vagy valamely prioritási tengely része szerinti bontásban)
18

(Hivatkozás: az 1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikkének (3) bekezdése )
Azonosító

nem
releváns

18

19

Mutató

nem releváns

A
mutató
mértékegys
ége

A
célmeghatáro
záshoz
használt
közös
kimeneti
mutató

Bázisért
ék

nem releváns

nem releváns

nem
releváns

F

A
bázisérték
és célérték
N Ö mértékegy
sége

nem
releváns

Bázisév

Célérték
(2023)
F

nem
releváns

N

19

Adatfor
rás

A
beszámol
ás
gyakorisá
ga

nem
releváns

nem
releváns

Ö

nem releváns

Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1304/2013/EU rendelete az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 470. o.).
Ez a lista tartalmazza a közös eredménymutatókat, amelyekre célértéket állapítottak meg, és az összes programspecifikus eredménymutatót. A közös
eredménymutatók célértékeit számszerűsíteni kell; a programspecifikus eredménymutatók esetében a célértékek lehetnek minőségiek vagy mennyiségiek.
Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés végrehajtásának monitoringjához használt, az 1304/2003/EU rendelet II. mellékletében szereplő összes
eredménymutatónak számszerűsített célértékhez kell kapcsolódnia. A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők), vagy nemenként lebontva. A
bázisértékek ennek megfelelően kiigazíthatók. „F” = férfiak, „N”=nők, „Ö”=összesen.
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2.1.7. A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések
(beruházási prioritásként)
2.1.7.1. A támogatandó intézkedések típusának és példáinak ismertetése és ezek várható
hozzájárulása az egyedi célkitűzésekhez, beleértve adott esetben a fő célcsoportok,
az egyedi célterületek és a kedvezményezettek típusainak azonosítását
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás

1301/2013/EU rendelet 5. cikk 3. d) a KKV-k abban való segítése,
hogy növekedni tudjanak a regionális, nemzeti és nemzetközi
piacokon, és hogy az innovációs folyamatokban részt tudjanak venni

Kis- és középvállalkozások külpiacra jutásának támogatása:
A piacra jutás feltételeinek támogatása keretében támogatni kívánjuk a vállalkozások külpiaci
érvényesüléséhez szükséges tevékenységeket (pl. külföldi vásárokon és kiállításokon való
megjelenés, cégprezentáció, önálló árubemutató, sajtófogadás, üzletember találkozó
szervezése, marketing, márkaépítés, piaci betörés, üzleti kapcsolatfelvétel) ezáltal csökkentve
a vállalkozások nemzetközi piacokra való belépéséhez, illetve bennmaradásához szükséges
költségeit. Ennek köszönhetően a hazai vállalkozások jobban ki tudják használni az egységes
európai piac és egyéb külpiacok nyújtotta előnyöket.
Főbb célcsoportok: Külpiacokra kilépni szándékozó vagy már jelen lévő kis- és
középvállalkozások
Egyedi célterületek: Közép-magyarországi régió teljes területe
Kedvezményezettek típusai: A célterületen működő kis- és középvállalkozásnak minősülő
gazdálkodó szervezetek, valamint egyesületek, köztestületek, alapítványok
Vállalkozások együttműködésének támogatása:
A vállalkozói együttműködések ösztönzése keretében támogatni kívánjuk a vállalkozói
együttműködések (pl. klaszterek, beszállítói hálózatok, turisztikai desztináció menedzsment
szervezetek), kialakulását, továbbfejlődését, szervezeti működésének javulását, a nyújtott
szolgáltatások bővítését és azok színvonalának emelését. Ennek köszönhetően a résztvevő
vállalkozások várhatóan eredményesebben tudnak új piacokra belépni. A hálózatok és
klaszterek támogatása esetén elsősorban a működési múlttal rendelkező, illetve Akkreditált
Innovációs Klaszter címmel rendelkező együttműködésekre kívánunk fókuszálni. Kiemelten
kívánjuk segíteni az előzetes minősítésen átesett Akkreditált (Innovációs) Klaszterek és
tagvállalatainak az új nemzetközi piacokra történő eredményes belépését.
Mind a beszállítói hálózatok, mind a klaszterek esetében szükséges a KKV-k és a
nagyvállalatok közötti együttműködések célzott támogatása, mivel ezek teremtik meg a piacot
és a technológiai spill-over hatást a kis- és középvállalkozások számára. A beszállítói
kapcsolatok értékláncok mentén jönnek létre. Az értékláncok megerősítése érdekében
támogatni szükséges a beszállítói integrátorokat, amelyek biztosítják a kkv-k, know-how-hoz és
technológiához jutását, piacra lépését. Az integrátorok támogatásán túl szükséges a kkv
beszállítók támogatása is annak érdekében, hogy elősegítsük az értékláncba történő
belépésüket. Szükséges, hogy a turisztikai kereslet és kínálat kritikus tömege találkozzon és
fenntartható módon biztosítható legyen. Ezen túl fontos, hogy megalakuljanak, és szakmailag
felkészülten működjenek a TDM szervezetek. Továbbá lényeges a TDM szervezeti szintek
további kiépítésének ösztönzése, valamint a meglévő, regisztrált TDM szervezetek által
kidolgozott stratégián alapuló, ütemezett, részletes szakmai program megvalósítása.
Főbb célcsoportok: Vállalati együttműködésekben résztvevő kis- és középvállalkozások,
valamint az együttműködések működtetését és fejlesztését végző szervezetek
Egyedi célterületek: Közép-magyarországi régió teljes területe
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Kedvezményezettek típusai: A célterületen működő vállalati együttműködésekben résztvevő,
illetve az együttműködések működtetését, fejlesztését végző gazdálkodó szervezetek (vállalati
mérettől függetlenül), valamint egyesületek, köztestületek, alapítványok
2.1.7.2. A műveletek kiválasztásában alkalmazandó vezérelvek
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás

1301/2013/EU rendelet 5. cikk 3. d) a KKV-k abban való segítése,
hogy növekedni tudjanak a regionális, nemzeti és nemzetközi
piacokon, és hogy az innovációs folyamatokban részt tudjanak venni

A kiválasztási kritériumok vezérelve, hogy olyan projektek kerüljenek kiválasztásra, amelyek
egyértelmű, mérhető és elérhető célokkal rendelkeznek, és hozzájárulnak az operatív program,
illetve az adott prioritás céljaihoz. Szakmailag, pénzügyileg és szervezetileg a rendelkezésre
álló időtávon belül megvalósíthatóak, az előírt ideig fenntarthatóak, költséghatékonyak
(költségvetésük reális és takarékos módon került összeállításra), és hozzájárulnak a férfiak és
nők közötti egyenlőség előmozdításához, a megkülönböztetés tilalmának érvényesítéséhez, a
hozzáférhetőség biztosításához és a fenntartható fejlődéshez.

2.1.7.3. Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása (adott esetben)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)

Beruházási prioritás

Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása

1301/2013/EU rendelet 5. cikk 3. d) a KKV-k
abban való segítése, hogy növekedni tudjanak
a regionális, nemzeti és nemzetközi piacokon,
és hogy az innovációs folyamatokban részt
tudjanak venni
Pénzügyi eszköz nem tervezett

Az intézkedések keretében pénzügyi eszközök alakalmazása önállóan nem tervezett, kizárólag
a 2. prioritásban tervezett pénzügyi eszközökkel kombináltan.
2.1.7.4. Nagyprojektek tervezett alkalmazása (adott esetben)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás

1301/2013/EU rendelet 5. cikk 3. d) a KKV-k
abban való segítése, hogy növekedni tudjanak
a regionális, nemzeti és nemzetközi piacokon,
és hogy az innovációs folyamatokban részt
tudjanak venni

Nagyprojekt nem tervezett
2.1.7.5. Kimeneti mutatók beruházási prioritásonként és adott esetben régiókategóriánként
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iv.alpontja)
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9. táblázat: Közös és programspecifikus kimeneti mutatók
(beruházási prioritásonként, régiókategóriánkénti bontásban az ESZA és adott esetben az ERFA
tekintetében)
Azonosít Mutató
Mértékegy Alap
Régiókat Célérték
Adatforrás
A beszámolás
20
ó
ség
e-gória
(2023)
gyakorisága
(adott
esetben)
F
N Ö

1301/201
3/EU
rendelet
5. cikk 3.
d)

Támogatás
ban
részesülő
vállalkozás
ok száma

vállalkozás

ERFA

fejlettebb

200

FAIR

évente

1301/201
3/EU
rendelet
5. cikk 3.
d)

Vissza
nem
térítendő
támogatás
ban
részesülő
vállalkozás
ok száma

vállalkozás

ERFA

fejlettebb

200

FAIR

évente

1301/201
3/EU
rendelet
5. cikk 3.
d)

A
támogatott
új
vállalkozás
ok száma

vállalkozás

ERFA

fejlettebb

20

FAIR

évente

1301/201
3/EU
rendelet
5. cikk 3.
d)

A
vállalkozás
oknak
közpénzbő
l nyújtott
támogatás
hoz
illeszkedő
magánber
uházás
(vissza
nem
térítendő
támogatás)

EUR

ERFA

fejlettebb

15.000.000

FAIR

évente

20

Az ESZA esetében ez a lista tartalmazza azokat a közös kimeneti mutatókat, amelyekre
célértéket állapítottak meg. A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők) vagy
nemenként lebontva. Az ERFA és a Kohéziós Alap esetében a nemek szerinti bontásra a
legtöbb esetben nincs szükség. „F” = férfiak, „N”=nők, „Ö”=összesen.
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2.1.8. Beruházási prioritás
(A prioritási tengelyen belül minden egyes beruházási prioritásra megismétlendő)
Beruházási prioritás
1301/2013/EU rendelet 5. cikk 1. b) a vállalkozások
K+I beruházásainak előmozdítása, valamint a
vállalkozások, a kutatási és fejlesztési központok és
a felsőoktatási ágazat közötti kapcsolatok és
szinergiák létrehozása, különös tekintettel a termékés szolgáltatásfejlesztésbe, a technológiaátadásba, a
társadalmi innovációba, az ökoinnovációba és a
közszolgálati alkalmazásokba, a keresletélénkítésbe,
a hálózatépítésbe, a klaszterekbe és az intelligens
specializáció általi nyílt innovációba történő
beruházásokra, továbbá a technológiai és
alkalmazott kutatás, a kísérleti programok, a korai
termékhitelesítési intézkedések, az alaptechnológiák
fejlett gyártási kapacitásának és próbagyártásának
támogatása, valamint az általános célú technológiák
terjesztése
2.1.9. A beruházási prioritáshoz kapcsolódó egyedi célkitűzések és a várt eredmények
(A beruházási prioritáson belül minden egyes egyedi célkitűzésre megismétlendő)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának i. és ii. alpontja)
Azonosító

1.3.

Egyedi célkitűzés
A
tagállam
támogatással
eredmények

A vállalati K+I aktivitás és innovációs együttműködések
erősödése
által
az
elérni

uniós
kívánt

A támogatással elérni kívánt eredmény, hogy a
tudásfelhasználás és -áramlás erősödésével
növekedjen a kutatás-fejlesztési ráfordítások szintje a
Közép-magyarországi régióban.
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10. táblázat: Programspecifikus eredménymutatók egyedi célkitűzésenként (az ERFA és a Kohéziós Alap tekintetében)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának ii. alpontja)
Azonosító

1.3.1.

21

Mutató

A KMR régió
vállalkozásainak K+F
ráfordítása (BERD)

Mértékegység

millió Ft

Régiókategóri
a
(adott
esetben)

fejlettebb

Bázisérték

Bázisév

157 600

Célérték

(2023)

növekedés

2012

Az ERFA és a Kohéziós Alap esetében a célértékek lehetnek minőségiek vagy mennyiségiek.
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Adatforrás

KSH, 2013-as
adatok alapján
NIH saját
számítása

A
beszámolá
s
gyakoriság
a
évente

11. táblázat:

Közös eredménymutatók, amelyekre célértéket határoztak meg, és az egyedi célkitűzéshez kapcsolódó programspecifikus
eredménymutatók (beruházási prioritásonként és régiókategóriánként) (az ESZA tekintetében)

(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának ii. alpontja)
Azonosító

nem
releváns

22

Mutató

nem releváns

Régiókateg
ória

nem
releváns

A
mutató
mértékegys
ége

A
célmeghatáro
záshoz
használt
közös
kimeneti
mutató

Bázisér
ték

nem releváns

nem releváns

nem
releváns

F

A
bázisérték
és célérték
N Ö mértékegy
sége

nem
releváns

Bázisév

Célérték
(2023)
F

nem
releváns

N

22

Adatfor
rás

A
beszámol
ás
gyakorisá
ga

nem
releváns

nem
releváns

Ö

nem releváns

Ez a lista tartalmazza a közös eredménymutatókat, amelyekre célértéket állapítottak meg, és az összes programspecifikus eredménymutatót. A közös
eredménymutatók célértékeit számszerűsíteni kell; a programspecifikus eredménymutatók esetében a célértékek lehetnek minőségiek vagy mennyiségiek.
A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők), vagy nemenként lebontva. A bázisértékek ennek megfelelően kiigazíthatók. „F” = férfiak, „N”=nők,
„Ö”=összesen.
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12. táblázat: Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés eredménymutatói és az egyedi célkitűzéshez kapcsolódó programspecifikus eredménymutatók
(prioritási tengelyenként vagy valamely prioritási tengely része szerinti bontásban)
23

(Hivatkozás: az 1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikkének (3) bekezdése )
Azonosító

nem
releváns

23

24

Mutató

nem releváns

A
mutató
mértékegys
ége

A
célmeghatáro
záshoz
használt
közös
kimeneti
mutató

Bázisért
ék

nem releváns

nem releváns

nem
releváns

F

A
bázisérték
és célérték
N Ö mértékegy
sége

nem
releváns

Bázisév

Célérték
(2023)
F

nem
releváns

N

24

Adatfor
rás

A
beszámol
ás
gyakorisá
ga

nem
releváns

nem
releváns

Ö

nem releváns

Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1304/2013/EU rendelete az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 470. o.).
Ez a lista tartalmazza a közös eredménymutatókat, amelyekre célértéket állapítottak meg, és az összes programspecifikus eredménymutatót. A közös
eredménymutatók célértékeit számszerűsíteni kell; a programspecifikus eredménymutatók esetében a célértékek lehetnek minőségiek vagy mennyiségiek.
Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés végrehajtásának monitoringjához használt, az 1304/2003/EU rendelet II. mellékletében szereplő összes
eredménymutatónak számszerűsített célértékhez kell kapcsolódnia. A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők), vagy nemenként lebontva. A
bázisértékek ennek megfelelően kiigazíthatók. „F” = férfiak, „N”=nők, „Ö”=összesen.
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2.1.10. A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések
(beruházási prioritásként)
2.1.10.1. A támogatandó intézkedések típusának és példáinak ismertetése és ezek várható
hozzájárulása az egyedi célkitűzésekhez, beleértve adott esetben a fő célcsoportok,
az egyedi célterületek és a kedvezményezettek típusainak azonosítását
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás

1301/2013/EU rendelet 5. cikk 1. b) a vállalkozások K+I
beruházásainak előmozdítása, valamint a vállalkozások, a kutatási és
fejlesztési központok és a felsőoktatási ágazat közötti kapcsolatok és
szinergiák létrehozása, különös tekintettel a termék- és
szolgáltatásfejlesztésbe, a technológiaátadásba, a társadalmi
innovációba, az ökoinnovációba és a közszolgálati alkalmazásokba, a
keresletélénkítésbe, a hálózatépítésbe, a klaszterekbe és az
intelligens specializáció általi nyílt innovációba történő beruházásokra,
továbbá a technológiai és alkalmazott kutatás, a kísérleti programok,
a korai termékhitelesítési intézkedések, az alaptechnológiák fejlett
gyártási kapacitásának és próbagyártásának támogatása, valamint az
általános célú technológiák terjesztése

Vállalati K+I tevékenység támogatása:
A vállalatok versenyképességének erősítése szempontjából kiemelten fontos az innovatív
vállalkozások prototípus/termék/technológia- és szolgáltatásfejlesztésének támogatása, a
piacra lépés elősegítése. Cél az innovációs lánc különböző szakaszainak támogatása, a célzott
alapkutatástól kiindulva akár a létrehozott termék piacra vitelének elősegítéséig.
Kedvező innovációs környezet és közvetlen támogatások megteremtése révén növelni kívánjuk
a tudás- és technológia-intenzív startup és spin-off vállalkozások túlélési esélyeit az
életciklusuk kezdeti, kritikus szakaszában. Cél a nemzetközi piacokon versenyképes, magyar
K+I eredményekre alapuló vállalkozások létrejöttének és fejlődésének elősegítése, valamint az
ezt támogató ökoszisztéma kialakítása.
A helyi gazdaságba integrálódó, K+I alapú külföldi működő-tőke beruházások jelentős hatást
gyakorolhatnak a gazdasági növekedésre a technológia-transzfer és a kutatás-fejlesztés
területén foglalkoztatott munkaerő növelése révén. Cél a nemzetgazdasági szinten jelentős
méretű, a hazai innovációs környezetbe integrálódó egyedi K+I beruházások ösztönzése, ezen
belül különösen új vállalati K+I munkahelyek teremtésének elősegítése, valamint a kapcsolódó
K+I infrastruktúra létrehozása.
A vállalkozások innovációs készségének javításához szükséges az innovációs ötletek
megvalósulását korlátozó szűk keresztmetszetek feloldása, a régió-specifikus tudásbázis és
szolgáltatások bővítése és a hiányzó kompetenciák biztosítása révén. Cél a KKV-k és feltalálók
K+I tevékenységének ösztönzése és elősegítése innovációs szolgáltatások vásárlásának,
valamint szellemi alkotások hazai, vagy nemzetközi szellemi tulajdon védelmét szolgáló
tevékenységek támogatásával.
Cél olyan, (akár nemzetközi) együttműködésben végzett K+I tevékenységek támogatása,
amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes termékek,
szolgáltatások, technológiák, ill. ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik. A
vállalkozások és kutatóhelyek együttműködésében megvalósuló projektek aktuális állapotának
függvényében az innovációs lánc különböző szakaszai kerülnek támogatásra, az alapkutatástól
kiindulva akár a létrehozott termék piacra vitelének elősegítéséig.
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Főbb célcsoportok: K+I tevékenységet végző közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyek,
gazdasági társaságok.
Specifikus célterületek: Közép-magyarországi régió teljes területe
Kedvezményezettek típusai: gazdasági társaság, közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyek
Stratégiai K+I együttműködések és kezdeményezések támogatása:
Az Európai Unió újabb, integrált innováció-politikai és kohéziós politikai elképzeléseinek
megfelelően a regionális versenyképesség növelése érdekében elengedhetetlennek tartjuk –
az intelligens szakosodás irányába mutató –, K+I alapú egyedi technológiai ökoszisztéma
(individual ecosystem) fejlesztését, stratégiai K+I hálózatok kiépülését és elmélyülését. Ezek
jelentős bázisát képezik a közfinanszírozású, illetve nonprofit kutatóhelyek és a vállalati szféra
közötti együttműködések és a tudástranszfer.
Ezeknek érdekében elengedhetetlennek tartjuk a széleskörű együttműködésben végzett, az
érintettek által kezdeményezett, de részben felülről (top-down) felépített és koordinált K+I
projektek közös keretben történő támogatását.
Célul tűzzük ki azon közfinanszírozású/nonprofit kutatóhelyek, illetve vállalkozások által
újonnan kialakított, valamint a már előzményekkel rendelkező stratégiai K+I együttműködések
támogatását, amelyek révén magasabb hozzáadott értékű, új eredmények (tudományos
eredmények, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, ill. ezek prototípusai) jönnek
létre. Ezen stratégiai K+I együttműködések létrejötte, illetve elmélyülése lehetőséget nyújt a
jövőbe mutató, stratégiai jelentőségű, szakmailag jól körülhatárolt és összefüggő K+I feladatok
megoldására is.
Az együttműködések kialakítása során a közfinanszírozású/nonprofit kutatóhelyek
biztosíthatják a K+I folyamatokhoz elengedhetetlen szilárd és széleskörű tudásbázist, míg a
vállalatok K+I kapacitásának és innovációs potenciáljának fejlesztése révén elérhető a
szükséges, kritikus kutatási tömeg.
Támogatni kívánjuk továbbá valamely (globális) társadalmi probléma megoldására fókuszálva,
az érintett ágazatok tudományos, kutatási és technológiai erőforrásait szinergiában alkalmazva
komplex, jövőbe mutató, és egyúttal globális piaci kitörési lehetőségeket biztosító megoldások
kidolgozását. A teljes mértékben felülről felépített (top-down), és a hazai K+I szereplők közötti
interdiszciplináris együttműködést erősítő beavatkozás olyan nemzeti kezdeményezések
kialakulását segíti elő, amelyek a Horizont 2020 (továbbiakban: H2020) nemzetközi kiválóságot
feltételező programjaiban akár témavezetőként is sikeresen indulhatnak.
A magyar innovációs rendszer egyik gyenge pontját jelenti azon intézmények hiánya, amelyek
képesek az ipar számára használható módon közvetíteni a kutatás-fejlesztés során teremtett
tudást. Ezen szűk keresztmetszet feloldása, valamint a széleskörű K+I együttműködések
megerősítése érdekében a hazai költségvetési kutatóhelyek bázisán olyan ipari
kutatóközpontok kialakítását kívánjuk támogatni, amelyek nyitott, minden gazdasági szereplő
számára elérhető együttműködési keretet biztosítanak a technológia- és tudástranszfer,
valamint a közös K+I tevékenység számára.
Főbb célcsoportok: K+I tevékenységet végző közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyek,
gazdasági társaságok.
Specifikus célterületek: Közép-magyarországi régió teljes területe
Kedvezményezettek típusai: gazdasági társaság, közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyek
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2.1.10.2. A műveletek kiválasztásában alkalmazandó vezérelvek
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás

1301/2013/EU rendelet 5. cikk 1. b) a vállalkozások K+I
beruházásainak előmozdítása, valamint a vállalkozások, a kutatási és
fejlesztési központok és a felsőoktatási ágazat közötti kapcsolatok és
szinergiák létrehozása, különös tekintettel a termék- és
szolgáltatásfejlesztésbe, a technológiaátadásba, a társadalmi
innovációba, az ökoinnovációba és a közszolgálati alkalmazásokba, a
keresletélénkítésbe, a hálózatépítésbe, a klaszterekbe és az
intelligens specializáció általi nyílt innovációba történő beruházásokra,
továbbá a technológiai és alkalmazott kutatás, a kísérleti programok,
a korai termékhitelesítési intézkedések, az alaptechnológiák fejlett
gyártási kapacitásának és próbagyártásának támogatása, valamint az
általános célú technológiák terjesztése

A K+I projektek kiválasztása esetében megkülönböztethetők az egyszerűbb, nagyszámú
projektek támogatása esetén, számszerűsített indikátor értékek alapján automatikusan
alkalmazható kiválasztási szempontok (amelyek részben a pályázó korábbi, dokumentált K+I
tevékenységét, részben az alkalmasságát igazolják a projekt végrehajtása tekintetében), illetve
a nagyobb méretű, stratégiai fontosságú projektek esetén a projekt és a projektet végzők
kiválósága alapján, csak szakértői tudás birtokában megítélhető kiválasztási szempontok.
A tervezett beavatkozások szakszerű végrehajtása érdekében ki kell dolgozni a megfelelő
eljárásrendet és ki kell építeni a megfelelő (a kedvezményezettektől független) projektértékelési
kapacitást a kiválósági szempontú értékelés esetében is.

2.1.10.3. Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása (adott esetben)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás

Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása

1301/2013/EU rendelet 5. cikk 1. b) a
vállalkozások K+I beruházásainak előmozdítása,
valamint a vállalkozások, a kutatási és fejlesztési
központok és a felsőoktatási ágazat közötti
kapcsolatok és szinergiák létrehozása, különös
tekintettel a termék- és szolgáltatásfejlesztésbe, a
technológiaátadásba, a társadalmi innovációba, az
ökoinnovációba
és
a
közszolgálati
alkalmazásokba,
a
keresletélénkítésbe,
a
hálózatépítésbe, a klaszterekbe és az intelligens
specializáció általi nyílt innovációba történő
beruházásokra, továbbá a technológiai és
alkalmazott kutatás, a kísérleti programok, a korai
termékhitelesítési
intézkedések,
az
alaptechnológiák fejlett gyártási kapacitásának és
próbagyártásának támogatása, valamint az
általános célú technológiák terjesztése
Pénzügyi eszköz nem tervezett

Az intézkedések keretében pénzügyi eszközök alakalmazása önállóan nem tervezett, kizárólag
a 2. prioritásban tervezett pénzügyi eszközökkel kombináltan.
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2.1.10.4. Nagyprojektek tervezett alkalmazása (adott esetben)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás

1301/2013/EU rendelet 5. cikk 1. b) a
vállalkozások
K+I
beruházásainak
előmozdítása, valamint a vállalkozások, a
kutatási és fejlesztési központok és a
felsőoktatási ágazat közötti kapcsolatok és
szinergiák létrehozása, különös tekintettel a
termékés
szolgáltatásfejlesztésbe,
a
technológiaátadásba,
a
társadalmi
innovációba, az ökoinnovációba és a
közszolgálati
alkalmazásokba,
a
keresletélénkítésbe, a hálózatépítésbe, a
klaszterekbe és az intelligens specializáció
általi nyílt innovációba történő beruházásokra,
továbbá a technológiai és alkalmazott kutatás,
a kísérleti programok, a korai termékhitelesítési
intézkedések, az alaptechnológiák fejlett
gyártási kapacitásának és próbagyártásának
támogatása, valamint az általános célú
technológiák terjesztése

Nagyprojekt nem tervezett
2.1.10.5. Kimeneti mutatók beruházási prioritásonként és adott esetben régiókategóriánként
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iv.alpontja)
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13. táblázat: Közös és programspecifikus kimeneti mutatók
(beruházási prioritásonként, régiókategóriánkénti bontásban az ESZA és adott esetben az ERFA
tekintetében)
Azonosít Mutató
Mértékegy Alap
Régiókat Célérték
Adatforrás
A beszámolás
25
ó
ség
e-gória
(2023)
gyakorisága
(adott
esetben)
F
N Ö

1301/201
3/EU
rendelet
5. cikk 1.
b)
1301/201
3/EU
rendelet
5. cikk 1.
b)

1301/201
3/EU
rendelet
5. cikk 1.
b)

1301/201
3/EU
rendelet
5. cikk 1.
b)

25

Kutatóintéz
etekkel
együttműk
ödő
vállalkozás
ok száma
Az
innovációs
és K+F
projektekn
ek
közpénzbő
l nyújtott
támogatás
hoz
illeszkedő
magánber
uházás

vállalkozás

ERFA

fejlettebb

12

FAIR

évente

EUR

ERFA

fejlettebb

50.000.000

FAIR

évente

Új
termékek
forgalomba
hozatala
céljából
támogatott
vállalkozás
ok száma
Új
termékek
gyártása
céljából
támogatott
vállalkozás
ok száma

vállalkozás

ERFA

fejlettebb

20

FAIR

évente

vállalkozás

ERFA

fejlettebb

30

FAIR

évente

Az ESZA esetében ez a lista tartalmazza azokat a közös kimeneti mutatókat, amelyekre
célértéket állapítottak meg. A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők) vagy
nemenként lebontva. Az ERFA és a Kohéziós Alap esetében a nemek szerinti bontásra a
legtöbb esetben nincs szükség. „F” = férfiak, „N”=nők, „Ö”=összesen.
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2.1.11. Beruházási prioritás
(A prioritási tengelyen belül minden egyes beruházási prioritásra megismétlendő)
Beruházási prioritás
1301/2013/EU rendelet 5. cikk 1. a) a kutatási és
innovációs (K+I) kiválóság fejlesztése, és különösen
az európai érdekeltségű kompetenciaközpontok
támogatása érdekében a K+I infrastruktúra és
kapacitás megerősítése
2.1.12. A beruházási prioritáshoz kapcsolódó egyedi célkitűzések és a várt eredmények
(A beruházási prioritáson belül minden egyes egyedi célkitűzésre megismétlendő)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának i. és ii. alpontja)
Azonosító

1.4.

Egyedi célkitűzés
A
tagállam
támogatással
eredmények

Megerősített tudásbázisok
által
az
elérni

uniós
kívánt

A támogatással elérni kívánt eredmény, hogy az
innováció területi intézményrendszerének erősítése, a
régió-specifikus tudásbázis és szolgáltatások bővítése
révén megerősödjenek és a globális innovációs
folyamatok egyenrangú szereplőivé váljanak a nemzeti
innovációs rendszer kulcsszereplői, a tudásbázisok,
amelyek ezt követően képessé válnak arra, hogy
dinamizálják a nemzeti innovációs rendszer egészét,
valamint, hogy nagyobb volumenben kapcsolódjanak a
nemzetközi kiválósági együttműködésekbe (H2020).
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14. táblázat: Programspecifikus eredménymutatók egyedi célkitűzésenként (az ERFA és a Kohéziós Alap tekintetében)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának ii. alpontja)
Azonosító

1.4.1.

26

Mutató

A kutató-fejlesztő
munkahelyek száma

Mértékegység

teljes munkaidőegyenérték

Régiókategóri
a
(adott
esetben)

fejlettebb

Bázisérték

Bázisév

22 412

Célérték

(2023)

növekedés

2012

Az ERFA és a Kohéziós Alap esetében a célértékek lehetnek minőségiek vagy mennyiségiek.
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Adatforrás

KSH

A
beszámolá
s
gyakoriság
a
évente

15. táblázat:

Közös eredménymutatók, amelyekre célértéket határoztak meg, és az egyedi célkitűzéshez kapcsolódó programspecifikus
eredménymutatók (beruházási prioritásonként és régiókategóriánként) (az ESZA tekintetében)

(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának ii. alpontja)
Azonosító

nem
releváns

27

Mutató

nem releváns

Régiókateg
ória

nem
releváns

A
mutató
mértékegys
ége

A
célmeghatáro
záshoz
használt
közös
kimeneti
mutató

Bázisér
ték

nem releváns

nem releváns

nem
releváns

F

A
bázisérték
és célérték
N Ö mértékegy
sége

nem
releváns

Bázisév

Célérték
(2023)
F

nem
releváns

N

27

Adatfor
rás

A
beszámol
ás
gyakorisá
ga

nem
releváns

nem
releváns

Ö

nem releváns

Ez a lista tartalmazza a közös eredménymutatókat, amelyekre célértéket állapítottak meg, és az összes programspecifikus eredménymutatót. A közös
eredménymutatók célértékeit számszerűsíteni kell; a programspecifikus eredménymutatók esetében a célértékek lehetnek minőségiek vagy mennyiségiek.
A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők), vagy nemenként lebontva. A bázisértékek ennek megfelelően kiigazíthatók. „F” = férfiak, „N”=nők,
„Ö”=összesen.
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16. táblázat: Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés eredménymutatói és az egyedi célkitűzéshez kapcsolódó programspecifikus eredménymutatók
(prioritási tengelyenként vagy valamely prioritási tengely része szerinti bontásban)
28

(Hivatkozás: az 1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikkének (3) bekezdése )
Azonosító

nem
releváns

28

29

Mutató

nem releváns

A
mutató
mértékegys
ége

A
célmeghatáro
záshoz
használt
közös
kimeneti
mutató

Bázisért
ék

nem releváns

nem releváns

nem
releváns

F

A
bázisérték
és célérték
N Ö mértékegy
sége

nem
releváns

Bázisév

Célérték
(2023)
F

nem
releváns

N

29

Adatfor
rás

A
beszámol
ás
gyakorisá
ga

nem
releváns

nem
releváns

Ö

nem releváns

Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1304/2013/EU rendelete az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 470. o.).
Ez a lista tartalmazza a közös eredménymutatókat, amelyekre célértéket állapítottak meg, és az összes programspecifikus eredménymutatót. A közös
eredménymutatók célértékeit számszerűsíteni kell; a programspecifikus eredménymutatók esetében a célértékek lehetnek minőségiek vagy mennyiségiek.
Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés végrehajtásának monitoringjához használt, az 1304/2003/EU rendelet II. mellékletében szereplő összes
eredménymutatónak számszerűsített célértékhez kell kapcsolódnia. A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők), vagy nemenként lebontva. A
bázisértékek ennek megfelelően kiigazíthatók. „F” = férfiak, „N”=nők, „Ö”=összesen.
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2.1.13. A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések
(beruházási prioritásként)
2.1.13.1. A támogatandó intézkedések típusának és példáinak ismertetése és ezek várható
hozzájárulása az egyedi célkitűzésekhez, beleértve adott esetben a fő célcsoportok,
az egyedi célterületek és a kedvezményezettek típusainak azonosítását
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás

1301/2013/EU rendelet 5. cikk 1. a) a kutatási és innovációs (K+I)
kiválóság fejlesztése, és különösen az európai érdekeltségű
kompetenciaközpontok támogatása érdekében a K+I infrastruktúra és
kapacitás megerősítése

Kutatóintézeti kiválóság és nemzetközi együttműködések támogatása:
Az intézkedés – az Európai Unió által meghatározott prioritásokkal összhangban – fókuszba
helyezi a K+I infrastruktúra és kapacitás - a kutatási és innovációs (K+I) kiválóság fejlesztése, és
különösen az európai érdekeltségű kompetenciaközpontok támogatása érdekében történő –
megerősítését. A specifikus célhoz kapcsolódó intézkedés meg kívánja valósítani a kiemelkedő
kutatóhelyek nemzetközi színvonalra történő fókuszált fejlesztését, az EU fejlettebb országaitól
színvonalában elmaradó, erodált kutatási infrastruktúra kiválóságot előtérbe helyező erősítését,
valamint az ehhez szükséges háttér megteremtését. A magas színvonalú kutatás-fejlesztési
kapacitások (elsősorban infrastruktúra) kritikus tömegének létrejöttével lehetővé válik a
nemzetközi kiválósági együttműködésekbe (kiemelten: H2020) való megnövelt volumenű
bekapcsolódás.
A kutatás-fejlesztési szektor tudományos-kiválósági alapokon nyugvó versenyképességének
növeléséhez elengedhetetlennek tartjuk a hazai kutatóhelyek elavult K+I műszerállományának
fejlesztését, korszerűsítését. Hasonló jelentőséggel bír a nemzetközi kutatási infrastruktúrákban
való részvétel támogatása, ezen belül is kiemelten fókuszálunk a Kutatási Infrastruktúrák Európai
Stratégiai Fóruma (European Strategy Forum on Research Infrastructures, ESFRI) Útitervében
szereplő infrastruktúra-projektekhez való kapcsolódás támogatására.
Kiemelt, az egész intézkedést átható célkitűzés Magyarország részvételi volumenének fejlesztése
az EU kutatás- fejlesztési és innovációs programjaiban. A kiválóságra alapozott H2020
programban való magyar részvétel és teljesítmény markáns növelésének, a kutató- fejlesztői
közösségek Európai Kutatási Térségbe (European Research Area – ERA) való integrációjának
kulcsát a nemzetközi kiválósági versenyben helytálló, illetve erre képes magyar stratégiai K+I
műhelyek képezik. Az intézményi kiválóság erősítésének biztosítáa érdekében támogatni
szükséges azokat az intézményeket, amelyek közvetlen és jelentős szerepet vállalnak a H2020
programokban. E körben kiegészítő támogatással kívánjuk a „részvétel szélesítését” célzó
eszközök (H2020 – Widening Participation) körébe tartozó programokban történő részvételt
elősegíteni.
Az EU kezdeményezésére olyan nagyléptékű kutatási programok kerülnek támogatásra, amelyek
egyrészt fontos társadalmi problémák megoldására irányulnak, másrészt az európai ipar
versenyképességét fokozzák. Prioritást képez e programokban való hazai részvétel ösztönzése
és elősegítése. Fontos, hogy az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) Tudományos és
Innovációs Társulásainak (Knowledge and Innovation Community) tevékenységébe a magyar
kutatóhelyek és együttműködő partnereik érdemben be tudjanak kapcsolódni, illetve a már elért
pozíciójukat erősíteni tudják. További prioritást képez a magyar részvétel elősegítése a
stratégiailag fontos Közös Programozású Kezdeményezésekben (Joint Programming Initiative -
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JPI), valamint a regionális szempontból kiemelt, intelligens szakosodási stratégiákhoz kapcsolódó
kutatási-fejlesztési együttműködésekben való részvétel elősegítése (Duna Stratégia és egyéb
regionális kezdeményezésekben való részvétel).
2.1.13.2. A műveletek kiválasztásában alkalmazandó vezérelvek
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás

1301/2013/EU rendelet 5. cikk 1. a) a kutatási és innovációs (K+I)
kiválóság fejlesztése, és különösen az európai érdekeltségű
kompetenciaközpontok támogatása érdekében a K+I infrastruktúra és
kapacitás megerősítése

A K+I projektek kiválasztása esetében megkülönböztethetők az egyszerűbb, nagyszámú
projektek támogatása esetén, számszerűsített indikátor értékek alapján automatikusan
alkalmazható kiválasztási szempontok (amelyek részben a pályázó korábbi dokumentált K+I
tevékenységét, részben az alkalmasságát igazolják a projekt végrehajtása tekintetében), illetve
a nagyobb méretű, stratégiai fontosságú projektek esetén a projekt és a projektet végzők
kiválósága alapján, csak szakértői tudás birtokában megítélhető kiválasztási szempontok.
A tervezett beavatkozások szakszerű végrehajtása érdekében ki kell dolgozni a megfelelő
eljárásrendet és kiépíteni a megfelelő (a kedvezményezettektől független) projektértékelési
kapacitást a kiválósági szempontú értékelés esetében is.

2.1.13.3. Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása (adott esetben)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)

Beruházási prioritás

Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása

1301/2013/EU rendelet 5. cikk 1. a) a kutatási
és innovációs (K+I) kiválóság fejlesztése, és
különösen
az
európai
érdekeltségű
kompetenciaközpontok
támogatása
érdekében a K+I infrastruktúra és kapacitás
megerősítése
Pénzügyi eszköz nem tervezett

Az intézkedések keretében pénzügyi eszközök alakalmazása önállóan nem tervezett, kizárólag
a 2. prioritásban tervezett pénzügyi eszközökkel kombináltan.
2.1.13.4. Nagyprojektek tervezett alkalmazása (adott esetben)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás

1301/2013/EU rendelet 5. cikk 1. a) a kutatási
és innovációs (K+I) kiválóság fejlesztése, és
különösen
az
európai
érdekeltségű
kompetenciaközpontok támogatása érdekében
a K+I infrastruktúra és kapacitás megerősítése

Nagyprojekt nem tervezett
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2.1.13.5. Kimeneti mutatók beruházási prioritásonként és adott esetben régiókategóriánként
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iv.alpontja)
5. táblázat: Közös és programspecifikus kimeneti mutatók
(beruházási prioritásonként, régiókategóriánkénti bontásban az ESZA és adott esetben az ERFA
tekintetében)
Azonosít Mutató
Mértékegys Alap
Régiókat Célérték
Adatforrás
A beszámolás
30
ó
ég
e-gória
(2023)
gyakorisága
(adott
esetben)
F
N Ö

1301/201
3/EU
rendelet
5. cikk 1.
a)

1301/201
3/EU
rendelet
5. cikk 1.
a)

Új
kutatók
száma a
támogato
tt
szerveze
teknél
A jobb
kutatási
infrastruk
túrával
ellátott
létesítmé
nyekben
dolgozó
kutatók
száma

teljes
munkaidőegyenérték

ERFA

fejlettebb

10

FAIR

évente

teljes
munkaidőegyenérték

ERFA

fejlettebb

100

FAIR

évente

2.1.14. Szociális innováció, transznacionális együttműködés és hozzájárulás az 1–7. tematikus
31
célkitűzéshez
32
Az ESZA-ra vonatkozó egyedi rendelkezések , adott esetben (prioritási tengelyenként, és adott
esetben régiókategóriánként): szociális innováció, transznacionális együttműködés és az ESZA
hozzájárulása az 1–7. tematikus célkitűzéshez.
A prioritási tengely tervezett intézkedései következőkhöz való hozzájárulásának ismertetése:
szociális innováció (amennyiben nem tartozik meghatározott prioritási tengelybe);
transznacionális együttműködés (amennyiben nem tartozik meghatározott prioritási tengelybe);
az 1303/2013/EU rendelet 9. cikke első albekezdésének 1–7. pontjában említett tematikus
célkitűzések.

30

31
32

Az ESZA esetében ez a lista tartalmazza azokat a közös kimeneti mutatókat, amelyekre
célértéket állapítottak meg. A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők) vagy
nemenként lebontva. Az ERFA és a Kohéziós Alap esetében a nemek szerinti bontásra a
legtöbb esetben nincs szükség. „F” = férfiak, „N”=nők, „Ö”=összesen.
Csak az ESZA által támogatott programokra.
Az ESZA esetében ez a lista tartalmazza az összes közös kimeneti mutatót, amelyekre
célértéket állapítottak meg, és az összes programspecifikus kimeneti mutatót.
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Prioritási tengely

1. Vállalkozások versenyképességének javítása és a tudásgazdaság
fejlesztése

nem releváns
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2.1.15. Eredményességmérési keret
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának v. alpontja és II. melléklete)
17. táblázat: A prioritási tengely eredményességmérési kerete
(alaponként, az ERFA és az ESZA tekintetében, és régiókategóriánként)
Prioritási tengely

Mutató típusa
(A
végrehajtás
kulcsfontosságú lépése,
pénzügyi,
kimeneti,
vagy
adott
esetben
eredménymutató)

1. Vállalkozások
versenyképességén
ek javítása és a
tudásgazdaság
33

34
35

kimeneti

Az
on
osít
ó

Mutató vagy
a
végrehajtás
kulcsfontoss
ágú lépése

33

Mértékeg
ység,
adott
esetben

Alap

Régiókategória

2018ra
vonat
kozó
részc
él

2018ra
vonatk
ozó
részcé
34
l

Végső
cél
(2023)

Adatforrás

35

A
mutató
relevanciáján
ak
ismertetése,
adott esetben

F N Ö F N Ö

1.1.

Támogatásba
n részesülő
vállalkozások
száma

vállalkozá
s

ERFA

fejlettebb

170

170

850

FAIR

kidolgozás
alatt

Ahol az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezést valamely prioritási tengely részeként hajtják végre, az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre meghatározott
részcélokat és célértékeket külön kell választani a prioritási tengely más részcéljaitól és célértékeitől az 1303/2013/EU rendelet 22. cikke (7) bekezdésének
ötödik albekezdésében említett végrehajtási aktusoknak megfelelően, mivel az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés forrásai (a kezdeményezés számára
nyújtott összeg és a kiegészítő ESZA-támogatás) nem részei az eredményességi tartaléknak.
A részcélok megadhatók összesítve (férfiak+nők) vagy nemenként lebontva. „F” = férfiak, „N”=nők, „Ö”=összesen
A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők) vagy nemenként lebontva. „F” = férfiak, „N”=nők, „Ö”=összesen.
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fejlesztése
1. Vállalkozások
versenyképességén
ek javítása és a
tudásgazdaság
fejlesztése

pénzügyi

1.2.

Kifizetett
támogatások
aránya a
teljes hétéves
keret %-ában

%

ERFA

fejlettebb

20%

Kiegészítő minőségi információ az eredményességmérési keret kialakításáról
(választható)
nem releváns
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20%

100%

FAIR

nem releváns

2.1.16. Beavatkozási kategóriák
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának vi. alpontja)
A Bizottság által elfogadott nómenklatúrán alapuló, a prioritási tengely tartalmának megfelelő
beavatkozási kategóriák és az uniós támogatások indikatív bontása.
36
18–22. táblázat: Beavatkozási kategóriák
(alaponként és régiókategóriánként, amennyiben a prioritási tengely egynél több alapra vagy
régiókategóriára vonatkozik)
18. táblázat: 1. dimenzió – Beavatkozási terület
Alap

ERFA

Régiókategória

fejlettebb

Prioritási tengely
Vállalkozások
versenyképességének
javítása és a tudásgazdaság
fejlesztése

Kód
001

20.495.692

Vállalkozások
versenyképességének
javítása és a tudásgazdaság
fejlesztése

057

18.130.804

Vállalkozások
versenyképességének
javítása és a tudásgazdaság
fejlesztése

058

12.844.585

Vállalkozások
versenyképességének
javítása és a tudásgazdaság
fejlesztése

062

6.352.737

Vállalkozások
versenyképességének
javítása és a tudásgazdaság
fejlesztése

063

5.796.293

Vállalkozások
versenyképességének
javítása és a tudásgazdaság
fejlesztése

064

18.130.805

Vállalkozások
versenyképességének
javítása és a tudásgazdaság
fejlesztése

066

3.338.665

36

Összeg (EUR)

Az összegek tartalmazzák az uniós támogatás teljes összegét (fő allokáció és az
eredményességi tartalékból nyújtott összeg).
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Vállalkozások
versenyképességének
javítása és a tudásgazdaság
fejlesztése

072

15.997.769

19. táblázat: 2. dimenzió – Finanszírozási forma
Alap

ERFA

Régiókategória

fejlettebb

Prioritási tengely
Vállalkozások
versenyképességének
javítása és a tudásgazdaság
fejlesztése

Kód
01

Összeg (EUR)
101.087.350

Prioritási tengely
Vállalkozások
versenyképességének
javítása és a tudásgazdaság
fejlesztése

Kód
01

Összeg (EUR)
29.009.287

Vállalkozások
versenyképességének
javítása és a tudásgazdaság
fejlesztése

02

32.809.337

Vállalkozások
versenyképességének
javítása és a tudásgazdaság
fejlesztése

03

10.936.446

Vállalkozások
versenyképességének
javítása és a tudásgazdaság
fejlesztése

05

28.332.280

20. táblázat: 3. dimenzió – Területtípus
Alap

ERFA

Régiókategória

fejlettebb
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21. táblázat: 4. dimenzió – Területi végrehajtási mechanizmusok
Alap

ERFA

Régiókategória

fejlettebb

Prioritási tengely
Vállalkozások
versenyképességének
javítása és a tudásgazdaság
fejlesztése

Kód
02

Összeg (EUR)
29.009.287

Vállalkozások
versenyképességének
javítása és a tudásgazdaság
fejlesztése

04

43.745.783

Vállalkozások
versenyképességének
javítása és a tudásgazdaság
fejlesztése

07

28.332.280

37

22. táblázat: 6. dimenzió – ESZA másodlagos téma (csak ESZA)
Alap

nem releváns

Régiókategória

nem releváns

Prioritási tengely
nem releváns

Kód
nem releváns

Összeg (EUR)
nem releváns

2.1.17. A technikai segítségnyújtás tervezett alkalmazásának összefoglalása, beleértve szükség
esetén a programok irányításában és kontrolljában részt vevő hatóságok és
kedvezményezettek adminisztratív kapacitásának megerősítését célzó intézkedéseket
is (adott esetben)
(prioritási tengelyenként)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának vii. alpontja)
Prioritási tengely

1. Vállalkozások versenyképességének javítása és a tudásgazdaság
fejlesztése

nem releváns

37

Adott esetben az 1303/2013/EU rendelet 9. cikke első bekezdésének 1–7. pontjában említett
tematikus célkitűzésekhez való ESZA-hozzájárulásra vonatkozó számszerűsített információ
megadása.

|

68

2.2. Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése prioritási tengely
A prioritási tengely azonosítója
A prioritási tengely címe

2.
Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése

A teljes prioritási tengely végrehajtása kizárólag
pénzügyi eszközök révén történik.

igen

A teljes prioritási tengely végrehajtása kizárólag
uniós szinten létrehozott pénzügyi eszközök révén
történik.

nem releváns

A teljes prioritási tengely végrehajtása
közösségvezérelt helyi fejlesztés révén történik.

nem releváns

Az ESZA esetében: A teljes prioritási tengely a
szociális innovációt vagy a transznacionális
együttműködést, vagy mindkettőt szolgálja.

nem releváns

2.2.1. Egynél több régiókategóriára, tematikus célkitűzésre vagy alapra vonatkozó prioritási
tengely kialakításának indokolása (adott esetben)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikkének (1) bekezdése).
A pénzügyi eszközök szerepe a kevésbé fejlett régiókhoz viszonyítva a központi régióban a VEKOP
források relatív szűkössége miatt kevésbé hangsúlyos, ugyanakkor a régió viszonylagos fejlettsége
ellenére itt is jelen vannak a KKV szektorra jellemző finanszírozási problémák, amelyek szükségessé
teszik a pénzügyi eszközök alkalmazását.
Jelen prioritástengely a GINOP 7. prioritástengelyével együtt biztosítja, hogy a piaci forrásokból nem,
vagy nem megfelelő mértékben finanszírozott KKV-k a versenyképesség-javítást szolgáló általános
vagy K+I fókuszú projektjeikhez támogatott forrást tudjanak bevonni az ország egész területén. Ezzel
összhangban a pénzügyi eszközök eredményindikátorai nem területileg, hanem országos
viszonylatban kerülnek megállapításra.
Az 1. és 3. tematikus célokra történő fókuszálással biztosítható, hogy a prioritástengely keretében
tervezett pénzügyi eszközök a finanszírozási források elégtelensége esetén felhasználásra
kerüljenek szükség szerint akár önállóan, akár kombináltan a VEKOP 1. prioritás vissza nem
térítendő forrásaival.
A fentieknek megfelelően – a nemzeti társfinanszírozás mellett kizárólag ERFA forrásokat
felhasználva – a prioritástengely jellemzően két tematikus cél megvalósításához járul hozzá,
nevezetesen a KKV-k versenyképességének növeléséhez (TC3) és a kutatás, a technológiai
fejlesztés és az innováció erősítéséhez (TC1). Emellett a prioritástengely kapcsolódhat a KKV-k
versenyképességének javításával együtt járó foglalkoztatási- (TC8), IKT- (TC2) és az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulást segítő (TC4) projektek megvalósításához is. A
források elaprózódásának elkerülése és a hatékonyság növelése érdekében ugyanakkor az ilyen
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típusú projektek is a 3. és az 1. tematikus cél alatt kerülnek finanszírozásra.
A prioritástengely keretében a KKV-k olyan pénzügyi jövedelemtermelő beruházásai, egyéb
növekedési, K+I célhoz kapcsolható tevékenységei kerülnek támogatásra, amelyek esetében a
hasznok alapvetően a vállalkozásoknál jelentkeznek. Az ilyen típusú fejlesztéseket elsősorban
pénzügyi eszközökkel támogatjuk, feltéve, hogy állami beavatkozás nélkül a piacról ezek a
fejlesztések nem lennének megfelelő mértékben finanszírozhatóak.
Az 1. és 3. tematikus cél kiválasztása összhangban van a kormányzat által jóváhagyott szakpolitikai
stratégiákban foglaltakkal (Kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2014-2020 és a
Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020)), mivel mindkét dokumentum fontos
szerepet szán a külső finanszírozási forrásokhoz való hozzáférés javításának.
2.2.2. Alap, régiókategória és az uniós támogatás kiszámításának alapja
(A prioritási tengelyen belül minden egyes kombinációra megismétlendő)
Alap

ERFA

Régiókategória

fejlettebb

A
számítás
alapja
(összes
elszámolható
költség
vagy
elszámolható közkiadás)
A legkülső régiókra és az északi
ritkán lakott régiókra vonatkozó
régiókategóriák (adott esetben)

összes elszámolható költség
nem releváns

2.2.3. Beruházási prioritás
(A prioritási tengelyen belül minden egyes beruházási prioritásra megismétlendő)
Beruházási prioritás
1301/2013/EU rendelet 5. cikk 3. c) a korszerű
termék- és szolgáltatásfejlesztési képességek
megteremtésének és bővítésének támogatása
2.2.4. A beruházási prioritáshoz kapcsolódó egyedi célkitűzések és a várt eredmények
(A beruházási prioritáson belül minden egyes egyedi célkitűzésre megismétlendő)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának i. és ii. alpontja)
Azonosító

2.1.

Egyedi célkitűzés
A
tagállam
támogatással
eredmények

Vállalkozások
külső
hozzáférésének javítása
által
az
elérni

uniós
kívánt

finanszírozáshoz

való

A gazdaság fenntartható növekedésének biztosítása
érdekében fontos a vállalkozások teljesítményének
erősítése,
versenyképességének
javítása.
A
finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő
mértékében
hozzájutó
vállalkozások
versenyképességének fejlesztését forrásbevonási
lehetőségeik javításával is támogatni kell.
Célunk általánosságban a jelenleg nem megfelelő
mértékben finanszírozott KKV-k forráshoz jutásának
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elősegítése.
Az elvárt eredmény az életképes vállalkozások
beruházásaihoz és működéséhez szükséges forrás
biztosítása kigazdálkodható nagyságú forrásköltség
mellett, illetve fejlesztése annak érdekében, hogy a
későbbiekben a pénzpiaci szektor szereplői által
forráshoz jussanak.
A finanszírozási lehetőségek bővítésével javulhat a
vállalkozások versenyképessége, továbbá képesek
lehetnek új munkahelyek létrehozására, meglévő
munkahelyek megtartására is.
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23. táblázat: Programspecifikus eredménymutatók egyedi célkitűzésenként (az ERFA és a Kohéziós Alap tekintetében)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának ii. alpontja)
Azonosító

38

Mutató

Mértékegység

Régiókategóri
a
(adott
esetben)

Bázisérték

Bázisév

Célérték

38

(2023)

Adatforrás

A
beszámolá
s
gyakoriság
a

2.1.1.

Adott évi kockázati
tőke
befektetések
nagysága

1000 euró

fejlettebb

17.273

2013

növekedés

EVCA Yearbook
/ PEREP
Analytics

évente

2.1.2.

Hitelintézetek mikro-,
kisés
középvállalkozásoknak
nyújtott
hiteleinek
állománya

milliárd Ft

fejlettebb

3.905,7

2013

növekedés

MNB

évente

Az ERFA és a Kohéziós Alap esetében a célértékek lehetnek minőségiek vagy mennyiségiek.
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24. táblázat:

Közös eredménymutatók, amelyekre célértéket határoztak meg, és az egyedi célkitűzéshez kapcsolódó programspecifikus
eredménymutatók (beruházási prioritásonként és régiókategóriánként) (az ESZA tekintetében)

(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának ii. alpontja)
Azonosító

nem
releváns

39

Mutató

nem releváns

Régiókateg
ória

nem
releváns

A
mutató
mértékegys
ége

A
célmeghatáro
záshoz
használt
közös
kimeneti
mutató

Bázisér
ték

nem releváns

nem releváns

nem
releváns

F

A
bázisérték
és célérték
N Ö mértékegy
sége

nem
releváns

Bázisév

Célérték
(2023)
F

nem
releváns

N

39

Adatfor
rás

A
beszámol
ás
gyakorisá
ga

nem
releváns

nem
releváns

Ö

nem releváns

Ez a lista tartalmazza a közös eredménymutatókat, amelyekre célértéket állapítottak meg, és az összes programspecifikus eredménymutatót. A közös
eredménymutatók célértékeit számszerűsíteni kell; a programspecifikus eredménymutatók esetében a célértékek lehetnek minőségiek vagy mennyiségiek.
A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők), vagy nemenként lebontva. A bázisértékek ennek megfelelően kiigazíthatók. „F” = férfiak, „N”=nők,
„Ö”=összesen.
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25. táblázat: Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés eredménymutatói és az egyedi célkitűzéshez kapcsolódó programspecifikus eredménymutatók
(prioritási tengelyenként vagy valamely prioritási tengely része szerinti bontásban)
40

(Hivatkozás: az 1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikkének (3) bekezdése )
Azonosító

nem
releváns

40

41

Mutató

nem releváns

A
mutató
mértékegys
ége

A
célmeghatáro
záshoz
használt
közös
kimeneti
mutató

Bázisért
ék

nem releváns

nem releváns

nem
releváns

F

A
bázisérték
és célérték
N Ö mértékegy
sége

nem
releváns

Bázisév

Célérték
(2023)
F

nem
releváns

N

41

Adatfor
rás

A
beszámol
ás
gyakorisá
ga

nem
releváns

nem
releváns

Ö

nem releváns

Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1304/2013/EU rendelete az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 470. o.).
Ez a lista tartalmazza a közös eredménymutatókat, amelyekre célértéket állapítottak meg, és az összes programspecifikus eredménymutatót. A közös
eredménymutatók célértékeit számszerűsíteni kell; a programspecifikus eredménymutatók esetében a célértékek lehetnek minőségiek vagy mennyiségiek.
Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés végrehajtásának monitoringjához használt, az 1304/2003/EU rendelet II. mellékletében szereplő összes
eredménymutatónak számszerűsített célértékhez kell kapcsolódnia. A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők), vagy nemenként lebontva. A
bázisértékek ennek megfelelően kiigazíthatók. „F” = férfiak, „N”=nők, „Ö”=összesen.
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2.2.5. A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések
(beruházási prioritásként)
2.2.5.1. A támogatandó intézkedések típusának és példáinak ismertetése és ezek várható
hozzájárulása az egyedi célkitűzésekhez, beleértve adott esetben a fő célcsoportok,
az egyedi célterületek és a kedvezményezettek típusainak azonosítását
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás

1303/2013/EU rendelet 5. cikk 3. c) a korszerű termék- és
szolgáltatásfejlesztési képességek megteremtésének és bővítésének
támogatása

Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javítása
Az intézkedésben felsorolt eszközök indikatív jellegűek, alkalmazásukra csak abban az
esetben, és olyan mértékben és időtávon kerül majd sor, amit az 1303/2013/EU rendelet 37.
cikk 2. pontja szerinti, mindenkori ex ante értékelés (a továbbiakban: gap elemzés) alátámaszt.
Jelen intézkedés bevezetésével a KKV-k versenyképességének fejlesztését, foglalkoztatási
képességének javítását a finanszírozási lehetőségeik megteremtése útján is ösztönözni
kívánjuk. Ennek érdekében minél szélesebb körű pénzügyi közvetítői kör bevonásával a
szükséges finanszírozási források rendelkezésre állását hitel-, faktoring-, lízing-, illetve
tőkeprogramokkal, továbbá nagyobb kockázatvállalást ösztönző garanciatermékek
működtetésével kívánjuk biztosítani, önállóan, illetve vissza nem térítendő forrásokkal
kombinálva. A tőkeprogramoknál a korai (magvető és induló) és a növekedési szakaszra
fókuszáló kockázati tőkealapok mellett célzott tőkealapok is megjelenhetnek majd, amelyek a
hagyományos kockázati tőkepiaci hozamelvárásoknál alacsonyabb megtérülésű, ezzel
párhuzamosan alacsonyabb kockázatú projektek támogatását segíthetik majd elő. Az
intézkedés ösztönözni kívánja a vállalkozások tőkepiaci megjelenését részvény és
kötvénykibocsátásokhoz kapcsolódó támogatott garancia és társfinanszírozási programokkal.
A pénzügyi eszközök alkalmazására az alábbiak szerint kerülhet sor:
Refinanszírozás:
Hitel: Olcsó finanszírozási források biztosítása mikro- és kisvállalkozások indításához és
továbbfejlődéséhez, alapvetően a pénzügyi közvetítőknek nyújtott refinanszírozási forrás
rendelkezésre bocsátásával.
Faktoring: A vállalkozások erősítése, növekedésének elősegítése érdekében a likviditási
helyzetük javítása a követelésállományok kedvező feltételekkel történő csökkentésével,
alapvetően a pénzügyi közvetítők faktoring tevékenységének refinanszírozásával.
Lízing: Olcsó finanszírozási lehetőség a gépbeszerzésekhez a pénzügyi közvetítők
refinanszírozásával.
Garanciák, viszontgaranciák:
Hitelgarancia: Közvetlen, kedvező feltételű garancia (kezesség) vállalás KKV hitelekhez, annak
érdekében, hogy a megfelelő fedezet hiánya ne jelentsen akadályt az életképes vállalkozások
forráshoz jutásánál.
Viszontgarancia: Viszontgarancia segítségével kockázatmegosztás a garancianyújtással
foglalkozó szervezetekkel, annak érdekében, hogy még több KKV hitelhez tudjanak kedvező
feltételű garanciát (készfizető kezességet) nyújtani.
Tőkebefektetések:
Kockázati Tőke: Kockázati tőkealapok felállítása, magánbefektetői (profitorientált) szemlélettel,
a korai és növekedési életszakaszban lévő KKV-kba történő tőkebefektetések ösztönzése
érdekében.
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Célzott tőkealapok: Állami tőkebefektetési alap létrehozása annak érdekében, hogy az
életképes KKV-k beruházásaihoz tőkebefektetés útján biztosítson forrást és javítsa
hitelképességüket.
A hitel- és garancia ügyletekhez szükség esetén kamat- és garanciadíj támogatás
kapcsolódhat.
A fenti eszközök szükség szerint kombinálhatóak a VEKOP 1. prioritás vissza nem térítendő
forrásaival. A kombinált programok esetében jelen intézkedés kizárólag a pénzügyi eszközt
tartalmazza, a vissza nem térítendő forrást nem.
Főbb célcsoportok (végső kedvezményezettek): A pénzügyi közvetítők szolgáltatásait közvetlen
vagy közvetett módon igénybe vevő, Magyarország területén működő KKV-k.
Specifikus célterületek: Az intézkedés általános jelleggel a VEKOP teljes célterületét érinti.
Kedvezményezettek típusai (pénzügyi közvetítők a pályázók): Pénzügyi intézmények (kizárólag
a hitel és pénzkölcsön nyújtása, pénzügyi lízing, kezesség és bankgarancia vállalása pénzügyi
szolgáltatások közül legalább egy tevékenységet végző pénzügyi intézmények), egyéb
lízingcégek, megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok és tőkealap-kezelők.
2.2.5.2. A műveletek kiválasztásában alkalmazandó vezérelvek
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás

1303/2013/EU rendelet 5. cikk 3. c) a korszerű termék- és
szolgáltatásfejlesztési képességek megteremtésének és bővítésének
támogatása

A kiválasztási kritériumok vezérelve, hogy olyan projektek kerüljenek kiválasztásra, amelyek
egyértelmű, mérhető és elérhető célokkal rendelkeznek, amelyek hozzájárulnak az operatív
program, illetve az adott prioritás céljaihoz, szakmailag, pénzügyileg és szervezetileg a
rendelkezésre álló időtávon belül megvalósíthatóak és költséghatékonyak (költségvetésük
reális és takarékos módon került összeállításra), és hozzájárulnak a férfiak és nők közötti
egyenlőség előmozdításához, a megkülönböztetés tilalmának érvényesítéséhez, a
hozzáférhetőség biztosításához és fenntartható fejlődéshez.
A projektek kiválasztása alapvetően pályázatos formában vagy jogszabályi kijelölés útján
történik. A rendelkezésre álló források végső kedvezményezettekhez történő eljuttatása a
1303/2013/EU rendelet 38. cikk 5) bekezdése szerinti pénzügyi közvetítők útján történik.

2.2.5.3. Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása (adott esetben)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás
Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása

1303/2013/EU rendelet 5. cikk 3. c) a korszerű
termék- és szolgáltatásfejlesztési képességek
megteremtésének és bővítésének támogatása
Igen

A prioritástengely teljes egészében pénzügyi eszközök útján kerül lebonyolításra, ezek a
mindenkori gap elemzésben foglaltak alapján az 1303/2013/EU rendelet 37. cikk 7. bekezdése
szerinti kamat- és garanciadíj támogatásokat is magukban foglalják. A pénzügyi eszközök
alkalmazásának
fontosságát
hazai
stratégiai
dokumentumok
mellett
(Kisés
középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2014-2020 és a Nemzeti Kutatás-fejlesztési és
Innovációs Stratégia (2013-2020)), a 2013. évi Kisvállalkozói Intézkedéscsomag (Small
Business Act - SBA) tájékoztató is alátámasztja, amely megállapítása szerint Magyarország a
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finanszírozási lehetőségekhez való hozzáférés tekintetében az uniós átlag alatt teljesít. A 20072013-as időszakban már megkezdett JEREMIE program folytatása mellett, illetve építve annak
tapasztalataira és az ott kiépült közvetítői hálózatra, a 2014-2020-as tervezési időszakban
országos szinten jelentősen bővíteni kívánjuk a pénzügyi eszközökre rendelkezésre álló
kereteket. A pénzügyi eszközök keretében kizárólag hazai szinten menedzselt pénzügyi
eszközöket tervezünk alkalmazni, vagyis egyelőre nem kívánunk csatlakozni az uniós
menedzselésű programokhoz, ugyanakkor az ott összegyűlő tapasztalatokra a későbbiekben
építeni kívánunk a saját programjaink kialakításánál vagy finomhangolásánál.
A pénzügyi eszközök szerepe a kevésbé fejlett régiókhoz viszonyítva a Közép-magyarországi
régióban a VEKOP források relatív szűkössége miatt kevésbé hangsúlyos, ugyanakkor a régió
viszonylagos fejlettsége ellenére itt is jelen vannak a KKV szektorra jellemző finanszírozási
problémák, amelyek szükségessé teszik a pénzügyi eszközök alkalmazását.
1303/2013/EU rendelet 120. cikk (5) bekezdése alapján az uniós társfinanszírozási arány 10%
ponttal (50%-ról 60%-ra) történő növekedésével számoltunk.
2.2.5.4. Nagyprojektek tervezett alkalmazása (adott esetben)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás

1303/2013/EU rendelet 5. cikk 3. c) a korszerű
termék- és szolgáltatásfejlesztési képességek
megteremtésének és bővítésének támogatása

Nagyprojekt nem tervezett
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2.2.5.5. Kimeneti mutatók beruházási prioritásonként és adott esetben régiókategóriánként
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iv.alpontja)
26. táblázat: Közös és programspecifikus kimeneti mutatók
(beruházási prioritásonként, régiókategóriánkénti bontásban az ESZA és adott esetben az ERFA
tekintetében)
Azonosít
ó

1303/201
3/EU
rendelet
5. cikk 3.
c)

1303/201
3/EU
rendelet
5. cikk 3.
c)

1303/201
3/EU
rendelet
5. cikk 3.
c)

42

Mutató

Támogatásb
an részesülő
vállalkozáso
k száma
Vissza nem
térítendő
támogatáso
n kívüli más
pénzügyi
támogatásb
an részesülő
vállalkozáso
k száma
A
vállalkozáso
knak
közpénzből
nyújtott
támogatásh
oz illeszkedő
magánberuh
ázás (a
vissza nem
térítendő
támogatástól
eltérő jellegű
támogatás)

Mértékegy
ség

Alap

Régiókat
e-gória
(adott
esetben)

Célérték
42
(2023)
F

N

Adatforrás

A beszámolás
gyakorisága

Ö

vállalkozás

ERFA

fejlettebb

700

FAIR

évente

vállalkozás

ERFA

fejlettebb

700

FAIR

évente

EUR

ERFA

fejlettebb

10.000.000

FAIR

évente

Az ESZA esetében ez a lista tartalmazza azokat a közös kimeneti mutatókat, amelyekre
célértéket állapítottak meg. A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők) vagy
nemenként lebontva. Az ERFA és a Kohéziós Alap esetében a nemek szerinti bontásra a
legtöbb esetben nincs szükség. „F” = férfiak, „N”=nők, „Ö”=összesen.
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2.2.6. Beruházási prioritás
(A prioritási tengelyen belül minden egyes beruházási prioritásra megismétlendő)
Beruházási prioritás
1303/2013/EU rendelet 5. cikk 1. b) a vállalkozások
K+I beruházásainak előmozdítása, valamint a
vállalkozások, a kutatási és fejlesztési központok és
a felsőoktatási ágazat közötti kapcsolatok és
szinergiák létrehozása, különös tekintettel a termékés szolgáltatásfejlesztésbe, a technológiaátadásba, a
társadalmi innovációba, az ökoinnovációba és a
közszolgálati alkalmazásokba, a keresletélénkítésbe,
a hálózatépítésbe, a klaszterekbe és az intelligens
specializáció általi nyílt innovációba történő
beruházásokra,
továbbá
a
technológiai
és
alkalmazott kutatás, a kísérleti programok, a korai
termékhitelesítési intézkedések, az alaptechnológiák
fejlett gyártási kapacitásának és próbagyártásának
támogatása, valamint az általános célú technológiák
terjesztése;
2.2.7. A beruházási prioritáshoz kapcsolódó egyedi célkitűzések és a várt eredmények
(A beruházási prioritáson belül minden egyes egyedi célkitűzésre megismétlendő)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának i. és ii. alpontja)
Azonosító

2.2.

Egyedi célkitűzés

A
tagállam
támogatással
eredmények

Vállalkozások
külső
finanszírozáshoz
való
hozzáférésének javítása kutatás, fejlesztés és
technológiai innováció erősítése érdekében
által
az
elérni

uniós
kívánt

A gazdaságban „spontán keletkező”, üzleti haszonnal
kecsegtető új tudás kiaknázását elsősorban a jelentős
K+I tevékenységet végző, tudás- és technológiaintenzív vállalkozásoknál várhatjuk. Ezért az induló
vállalkozásoktól kezdve, a KKV-kon át a K+I
tevékenységet végző nagyvállalatokig, beleértve az
egymással
és
kutatóhelyekkel
való
együttműködéseiket is, kiemelten fontosnak tartjuk
ezen célcsoport támogatását, valamint a számukra
kedvező környezet megteremtését a magasabb
hatásfokú
tudásfelhasználás,
a
piacképes
termékek/technológiák/szolgáltatások létrehozásának
elősegítése érdekében.
Alapvető célunk – jelen beruházási prioritás
vonatkozásában elsősorban K+I fókusszal és
elsősorban a VEKOP 1. prioritás vissza nem térítendő
forrásainak kiegészítésével – a jelenleg nem megfelelő
mértékben finanszírozott vállalkozások forráshoz
jutásának elősegítése. Az elvárt eredmény az
életképes vállalkozások, ezek együttműködéseinek K+I
beruházásaihoz és ezek működtetéséhez szükséges
forrás
biztosítása
kigazdálkodható
nagyságú
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forrásköltség mellett, továbbá hozzájárulás az
innovációs ökoszisztéma kiépítéséhez alapvetően a
magvető tőkebefektetések ösztönzésével, a tudás- és
technológia intenzív start-up és spin-off vállalkozások
tőkehelyzetének javítása érdekében. A beavatkozások
keretében megjelenő támogatott állami források
segíteni fognak a piaci források mobilizálásában, és
ezek együttes hatására növekedni fog az innovatív
ötleteiket megvalósítani képes vállalkozások száma,
ezáltal összességében javulhat a vállalkozások
verseny- és foglalkoztatási képessége.
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27. táblázat: Programspecifikus eredménymutatók egyedi célkitűzésenként (az ERFA és a Kohéziós Alap tekintetében)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának ii. alpontja)
Azonosító

2.2.1.

43

Mutató

A KMR régió
vállalkozásainak K+F
ráfordítása (BERD)

Mértékegység

millió Ft

Régiókategóri
a
(adott
esetben)

fejlettebb

Bázisérték

Bázisév

157 600

Célérték

(2023)

növekedés

2012

Az ERFA és a Kohéziós Alap esetében a célértékek lehetnek minőségiek vagy mennyiségiek.
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Adatforrás

KSH, 2013-as
adatok alapján
NIH saját
számítása

A
beszámolá
s
gyakoriság
a
évente

28. táblázat:

Közös eredménymutatók, amelyekre célértéket határoztak meg, és az egyedi célkitűzéshez kapcsolódó programspecifikus
eredménymutatók (beruházási prioritásonként és régiókategóriánként) (az ESZA tekintetében)

(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának ii. alpontja)
Azonosító

nem
releváns

44

Mutató

nem releváns

Régiókateg
ória

nem
releváns

A
mutató
mértékegys
ége

A
célmeghatáro
záshoz
használt
közös
kimeneti
mutató

Bázisér
ték

nem releváns

nem releváns

nem
releváns

F

A
bázisérték
és célérték
N Ö mértékegy
sége

nem
releváns

Bázisév

Célérték
(2023)
F

nem
releváns

N

44

Adatfor
rás

A
beszámol
ás
gyakorisá
ga

nem
releváns

nem
releváns

Ö

nem releváns

Ez a lista tartalmazza a közös eredménymutatókat, amelyekre célértéket állapítottak meg, és az összes programspecifikus eredménymutatót. A közös
eredménymutatók célértékeit számszerűsíteni kell; a programspecifikus eredménymutatók esetében a célértékek lehetnek minőségiek vagy mennyiségiek.
A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők), vagy nemenként lebontva. A bázisértékek ennek megfelelően kiigazíthatók. „F” = férfiak, „N”=nők,
„Ö”=összesen.
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29. táblázat: Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés eredménymutatói és az egyedi célkitűzéshez kapcsolódó programspecifikus eredménymutatók
(prioritási tengelyenként vagy valamely prioritási tengely része szerinti bontásban)
45

(Hivatkozás: az 1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikkének (3) bekezdése )
Azonosító

nem
releváns

45

46

Mutató

nem releváns

A
mutató
mértékegys
ége

A
célmeghatáro
záshoz
használt
közös
kimeneti
mutató

Bázisért
ék

nem releváns

nem releváns

nem
releváns

F

A
bázisérték
és célérték
N Ö mértékegy
sége

nem
releváns

Bázisév

Célérték
(2023)
F

nem
releváns

N

46

Adatfor
rás

A
beszámol
ás
gyakorisá
ga

nem
releváns

nem
releváns

Ö

nem releváns

Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1304/2013/EU rendelete az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 470. o.).
Ez a lista tartalmazza a közös eredménymutatókat, amelyekre célértéket állapítottak meg, és az összes programspecifikus eredménymutatót. A közös
eredménymutatók célértékeit számszerűsíteni kell; a programspecifikus eredménymutatók esetében a célértékek lehetnek minőségiek vagy mennyiségiek.
Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés végrehajtásának monitoringjához használt, az 1304/2003/EU rendelet II. mellékletében szereplő összes
eredménymutatónak számszerűsített célértékhez kell kapcsolódnia. A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők), vagy nemenként lebontva. A
bázisértékek ennek megfelelően kiigazíthatók. „F” = férfiak, „N”=nők, „Ö”=összesen.
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2.2.8. A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések
(beruházási prioritásként)
2.2.8.1. A támogatandó intézkedések típusának és példáinak ismertetése és ezek várható
hozzájárulása az egyedi célkitűzésekhez, beleértve adott esetben a fő célcsoportok,
az egyedi célterületek és a kedvezményezettek típusainak azonosítását
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás

1303/2013/EU rendelet 5. cikk 1. b) a vállalkozások K+I
beruházásainak előmozdítása, valamint a vállalkozások, a kutatási és
fejlesztési központok és a felsőoktatási ágazat közötti kapcsolatok és
szinergiák létrehozása, különös tekintettel a termék- és
szolgáltatásfejlesztésbe, a technológiaátadásba, a társadalmi
innovációba, az ökoinnovációba és a közszolgálati alkalmazásokba, a
keresletélénkítésbe, a hálózatépítésbe, a klaszterekbe és az
intelligens specializáció általi nyílt innovációba történő beruházásokra,
továbbá a technológiai és alkalmazott kutatás, a kísérleti programok,
a korai termékhitelesítési intézkedések, az alaptechnológiák fejlett
gyártási kapacitásának és próbagyártásának támogatása, valamint az
általános célú technológiák terjesztése;

Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javítása kutatás, fejlesztés és technológiai
innováció erősítése érdekében
Az intézkedésben felsorolt eszközök indikatív jellegűek, alkalmazásukra csak abban az
esetben, és olyan mértékben és időtávon kerül majd sor, amit az 1303/2013/EU rendelet 37.
cikk 2. pontja szerinti, mindenkori ex ante értékelés (a továbbiakban: gap elemzés) alátámaszt.
A piaci forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékben jutó vállalkozások innovációs
képességének javítását, a gazdasági haszonnal kecsegtető innovatív ötleteik megvalósítását
finanszírozási lehetőségeik megteremtése útján is ösztönözni kell. Ennek érdekében a
szükséges finanszírozási források rendelkezésre állását hitel-, lízing- illetve döntően a korai
szakasz finanszírozására fókuszáló kockázati tőkeprogramokkal, továbbá nagyobb
kockázatvállalást ösztönző garanciatermékek működtetésével kívánjuk biztosítani, főként a
VEKOP 1. prioritás vissza nem térítendő forrásaival kombinálva, illetve azok kiegészítésével. A
pénzügyi eszközök a VEKOP 1. prioritás céljainak elérését a vállalatok önálló, illetve
együttműködésben végzett K+I tevékenységéhez nyújtott kiegészítő finanszírozással, illetve az
innovációs ökoszisztéma kiépítéséhez nyújtott tőkejuttatásokkal tudja támogatni.
A pénzügyi eszközök alkalmazására az alábbiak szerint kerülhet sor:
Refinanszírozás:
Hitel: Olcsó finanszírozási források biztosítása mikro- és kisvállalkozások indításához és
továbbfejlődéséhez, alapvetően a pénzügyi közvetítőknek nyújtott refinanszírozási forrás
rendelkezésre bocsátásával.
Lízing: Olcsó finanszírozási lehetőség a gépbeszerzésekhez a pénzügyi közvetítők
refinanszírozásával.
Garanciák, viszontgaranciák:
Hitelgarancia: Közvetlen, kedvező feltételű garancia (kezesség) vállalás vállalkozói hitelekhez,
annak érdekében, hogy a megfelelő fedezet hiánya ne jelentsen akadályt az életképes
vállalkozások forráshoz jutásánál.
Viszontgarancia: Viszontgarancia segítségével kockázatmegosztás a garancianyújtással
foglalkozó szervezetekkel, annak érdekében, hogy még több vállalkozói hitelhez tudjanak
kedvező feltételű garanciát (készfizető kezességet) nyújtani.
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Tőkebefektetések:
Kockázati Tőke: Kockázati tőkealapok felállítása, magánbefektetői (profitorientált) szemlélettel,
döntően a korai életszakaszban lévő KKV-kba történő tőkebefektetések ösztönzése érdekében.
A hitel- és garancia ügyletekhez szükség esetén kamat- és garanciadíj támogatás
kapcsolódhat.
A fenti eszközök szükség szerint kombinálhatóak a VEKOP 1. prioritás vissza nem térítendő
forrásaival. A kombinált programok esetében jelen intézkedés kizárólag a pénzügyi eszközt
tartalmazza, a vissza nem térítendő forrást nem.
Főbb célcsoportok (végső kedvezményezettek): A pénzügyi közvetítők szolgáltatásait közvetlen
vagy közvetett módon igénybe vevő, Magyarország területén működő KKV-k.
Specifikus célterületek: Az intézkedés általános jelleggel a VEKOP teljes célterületét érinti.
Kedvezményezettek típusai (pénzügyi közvetítők a pályázók): Pénzügyi intézmények (kizárólag
a hitel és pénzkölcsön nyújtása, pénzügyi lízing, kezesség és bankgarancia vállalása pénzügyi
szolgáltatások közül legalább egy tevékenységet végző pénzügyi intézmények), egyéb
lízingcégek, megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok és tőkealap-kezelők.
2.2.8.2. A műveletek kiválasztásában alkalmazandó vezérelvek
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás

1303/2013/EU rendelet 5. cikk 1. b) a vállalkozások K+I
beruházásainak előmozdítása, valamint a vállalkozások, a kutatási és
fejlesztési központok és a felsőoktatási ágazat közötti kapcsolatok és
szinergiák létrehozása, különös tekintettel a termék- és
szolgáltatásfejlesztésbe, a technológiaátadásba, a társadalmi
innovációba, az ökoinnovációba és a közszolgálati alkalmazásokba, a
keresletélénkítésbe, a hálózatépítésbe, a klaszterekbe és az
intelligens specializáció általi nyílt innovációba történő beruházásokra,
továbbá a technológiai és alkalmazott kutatás, a kísérleti programok,
a korai termékhitelesítési intézkedések, az alaptechnológiák fejlett
gyártási kapacitásának és próbagyártásának támogatása, valamint az
általános célú technológiák terjesztése;
A kiválasztási kritériumok vezérelve, hogy olyan projektek kerüljenek kiválasztásra, amelyek
egyértelmű, mérhető és elérhető célokkal rendelkeznek, amelyek hozzájárulnak az operatív
program, illetve az adott prioritás céljaihoz, szakmailag, pénzügyileg és szervezetileg a
rendelkezésre álló időtávon belül megvalósíthatóak és költséghatékonyak (költségvetésük
reális és takarékos módon került összeállításra), és hozzájárulnak a férfiak és nők közötti
egyenlőség előmozdításához, a megkülönböztetés tilalmának érvényesítéséhez, a
hozzáférhetőség biztosításához és fenntartható fejlődéshez.
A projektek kiválasztása alapvetően pályázatos formában vagy jogszabályi kijelölés útján
történik. A rendelkezésre álló források végső kedvezményezettekhez történő eljuttatása a
1303/2013/EU rendelet 38. cikk 5) bekezdése szerinti pénzügyi közvetítők útján történik.
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2.2.8.3. Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása (adott esetben)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás

Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása

1303/2013/EU rendelet 5. cikk 1. b) a
vállalkozások
K+I
beruházásainak
előmozdítása, valamint a vállalkozások, a
kutatási és fejlesztési központok és a
felsőoktatási ágazat közötti kapcsolatok és
szinergiák létrehozása, különös tekintettel a
termékés
szolgáltatásfejlesztésbe,
a
technológiaátadásba,
a
társadalmi
innovációba, az ökoinnovációba és a
közszolgálati
alkalmazásokba,
a
keresletélénkítésbe, a hálózatépítésbe, a
klaszterekbe és az intelligens specializáció
általi nyílt innovációba történő beruházásokra,
továbbá a technológiai és alkalmazott kutatás,
a
kísérleti
programok,
a
korai
termékhitelesítési
intézkedések,
az
alaptechnológiák
fejlett
gyártási
kapacitásának
és
próbagyártásának
támogatása, valamint az általános célú
technológiák terjesztése;
Igen

A prioritástengely teljes egészében pénzügyi eszközök útján kerül lebonyolításra, ezek a
mindenkori gap elemzésben foglaltak alapján az 1303/2013/EU rendelet 37. cikk 7. bekezdése
szerinti kamat- és garanciadíj támogatásokat is magukban foglalják. A pénzügyi eszközök
alkalmazásának
fontosságát
hazai
stratégiai
dokumentumok
mellett
(Kisés
középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2014-2020 és a Nemzeti Kutatás-fejlesztési és
Innovációs Stratégia (2013-2020)), a 2013. évi Kisvállalkozói Intézkedéscsomag (Small
Business Act – SBA) tájékoztató is alátámasztja, amely megállapítása szerint Magyarország a
finanszírozási lehetőségekhez való hozzáférés tekintetében az uniós átlag alatt teljesít. A 20072013-as időszakban már megkezdett JEREMIE program folytatása mellett, illetve építve annak
tapasztalataira és az ott kiépült közvetítői hálózatra, a 2014-2020-as tervezési időszakban
országos szinten jelentősen bővíteni kívánjuk a pénzügyi eszközökre rendelkezésre álló
kereteket. A pénzügyi eszközök keretében kizárólag hazai szinten menedzselt pénzügyi
eszközöket tervezünk alkalmazni, vagyis egyelőre nem kívánunk csatlakozni az uniós
menedzselésű programokhoz, ugyanakkor az ott összegyűlő tapasztalatokra a későbbiekben
építeni kívánunk a saját programjaink kialakításánál vagy finomhangolásánál.
A pénzügyi eszközök szerepe a kevésbé fejlett régiókhoz viszonyítva a központi régióban a
VEKOP források relatív szűkössége miatt kevésbé hangsúlyos, ugyanakkor a régió
viszonylagos fejlettsége ellenére itt is jelen vannak a KKV szektorra jellemző finanszírozási
problémák, amelyek szükségessé teszik a pénzügyi eszközök alkalmazását.
1303/2013/EU rendelet 120. cikk (5) bekezdése alapján az uniós társfinanszírozási arány 10%
ponttal (50%-ról 60%-ra) történő növekedésével számoltunk.
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2.2.8.4. Nagyprojektek tervezett alkalmazása (adott esetben)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás

1303/2013/EU rendelet 5. cikk 1. b) a
vállalkozások
K+I
beruházásainak
előmozdítása, valamint a vállalkozások, a
kutatási és fejlesztési központok és a
felsőoktatási ágazat közötti kapcsolatok és
szinergiák létrehozása, különös tekintettel a
termékés
szolgáltatásfejlesztésbe,
a
technológiaátadásba,
a
társadalmi
innovációba, az ökoinnovációba és a
közszolgálati
alkalmazásokba,
a
keresletélénkítésbe, a hálózatépítésbe, a
klaszterekbe és az intelligens specializáció
általi nyílt innovációba történő beruházásokra,
továbbá a technológiai és alkalmazott kutatás,
a kísérleti programok, a korai termékhitelesítési
intézkedések, az alaptechnológiák fejlett
gyártási kapacitásának és próbagyártásának
támogatása, valamint az általános célú
technológiák terjesztése;

Nagyprojekt nem tervezett
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2.2.8.5. Kimeneti mutatók beruházási prioritásonként és adott esetben régiókategóriánként
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iv.alpontja)
30. táblázat: Közös és programspecifikus kimeneti mutatók
(beruházási prioritásonként, régiókategóriánkénti bontásban az ESZA és adott esetben az ERFA
tekintetében)
Azonosít
ó

1303/201
3/EU
rendelet
5. cikk 1.
b)

Mutató

Támogatásban
részesülő
vállalkozások száma

Mérté
kegys
ég

Alap

Régi
ókat
egóri
a
(ado
tt
eset
ben)

Célérték
47
(2023)

F

N

Adatf
orrás

A
beszámolás
gyakorisága

Ö

vállalk
ozás

ERFA

fejlett
ebb

700

FAIR

évente

1303/201
3/EU
rendelet
5. cikk 1.
b)

Vissza nem térítendő
támogatáson kívüli
más pénzügyi
támogatásban
részesülő
vállalkozások száma)

vállalk
ozás

ERFA

fejlett
ebb

700

FAIR

évente

1303/201
3/EU
rendelet
5. cikk 1.
b)

Az innovációs és K+F
projekteknek
közpénzből nyújtott
támogatáshoz
illeszkedő
magánberuházás

EUR

ERFA

fejlett
ebb

10.000 000

FAIR

évente

A vállalkozásoknak
közpénzből nyújtott
támogatáshoz
illeszkedő
magánberuházás (a
vissza nem térítendő
támogatástól eltérő
jellegű támogatás)

EUR

ERFA

fejlett
ebb

10.000.000

FAIR

évente

1303/201
3/EU
rendelet
5. cikk 1.
b)

47

Az ESZA esetében ez a lista tartalmazza azokat a közös kimeneti mutatókat, amelyekre
célértéket állapítottak meg. A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők) vagy
nemenként lebontva. Az ERFA és a Kohéziós Alap esetében a nemek szerinti bontásra a
legtöbb esetben nincs szükség. „F” = férfiak, „N”=nők, „Ö”=összesen.
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2.2.9. Szociális innováció, transznacionális együttműködés és hozzájárulás az 1–7. tematikus
48
célkitűzéshez
49
Az ESZA-ra vonatkozó egyedi rendelkezések , adott esetben (prioritási tengelyenként, és adott
esetben régiókategóriánként): szociális innováció, transznacionális együttműködés és az ESZA
hozzájárulása az 1–7. tematikus célkitűzéshez.
A prioritási tengely tervezett intézkedései következőkhöz való hozzájárulásának ismertetése:
szociális innováció (amennyiben nem tartozik meghatározott prioritási tengelybe);
transznacionális együttműködés (amennyiben nem tartozik meghatározott prioritási tengelybe);
az 1303/2013/EU rendelet 9. cikke első albekezdésének 1–7. pontjában említett tematikus
célkitűzések.
Prioritási tengely

2. Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése

nem releváns

48
49

Csak az ESZA által támogatott programokra.
Az ESZA esetében ez a lista tartalmazza az összes közös kimeneti mutatót, amelyekre
célértéket állapítottak meg, és az összes programspecifikus kimeneti mutatót.
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2.2.10. Eredményességmérési keret
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának v. alpontja és II. melléklete)
31. táblázat: A prioritási tengely eredményességmérési kerete
(alaponként, az ERFA és az ESZA tekintetében, és régiókategóriánként)
Prioritási
tengely

2. Pénzügyi
eszközök és
szolgáltatás
ok
fejlesztése
prioritási
tengely

50

51
52

Mutató típusa
(A
végrehajtás
kulcsfontos-ságú
lépése, pénzügyi,
kimeneti,
vagy
adott
esetben
eredménymutató)
kimeneti

Azono
-sító

2.1.

Mutató
vagy
a
végrehajtás
kulcsfontos
ságú lépése

Mértéke
gység,
adott
esetben

Vissza nem
térítendő
támogatáson
kívüli
más
pénzügyi
támogatásba
n részesülő
vállalkozáso

vállalko
zás

50

Alap

Régió
kategória

2018-ra
vonatkozó
részcél

F

ERFA

fejlette
bb

350

Végső cél
52
(2023)

2018-ra
vonatkozó
51
részcél
N

350

Adatf
orrás

Ö

F

N

1400

A
mutató
relevanciájána
k ismertetése,
adott esetben

Ö

FAIR

nem releváns

Ahol az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezést valamely prioritási tengely részeként hajtják végre, az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre meghatározott
részcélokat és célértékeket külön kell választani a prioritási tengely más részcéljaitól és célértékeitől az 1303/2013/EU rendelet 22. cikke (7) bekezdésének
ötödik albekezdésében említett végrehajtási aktusoknak megfelelően, mivel az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés forrásai (a kezdeményezés számára
nyújtott összeg és a kiegészítő ESZA-támogatás) nem részei az eredményességi tartaléknak.
A részcélok megadhatók összesítve (férfiak+nők) vagy nemenként lebontva. „F” = férfiak, „N”=nők, „Ö”=összesen
A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők) vagy nemenként lebontva. „F” = férfiak, „N”=nők, „Ö”=összesen.
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k száma
2. Pénzügyi
eszközök és
szolgáltatás
ok
fejlesztése
prioritási
tengely

pénzügyi

2.2.

Kifizetett
támogatások
aránya a
teljes
hétéves
keret %ában

%

ERFA

fejlette
bb

20%

20%

Kiegészítő minőségi információ az eredményességmérési keret kialakításáról
(választható)
nem releváns
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100%

FAIR

nem releváns

2.2.11. Beavatkozási kategóriák
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának vi. alpontja)
A Bizottság által elfogadott nómenklatúrán alapuló, a prioritási tengely tartalmának megfelelő
beavatkozási kategóriák és az uniós támogatások indikatív bontása.
53
32–36. táblázat: Beavatkozási kategóriák
(alaponként és régiókategóriánként, amennyiben a prioritási tengely egynél több alapra vagy
régiókategóriára vonatkozik)
32. táblázat: 1. dimenzió – Beavatkozási terület
Alap

ERFA

Régiókategória

fejlettebb

Prioritási tengely
Pénzügyi eszközök és
szolgáltatások fejlesztése
prioritási tengely

Kód

Összeg (EUR)

001

9.911.661

Pénzügyi eszközök és
szolgáltatások fejlesztése
prioritási tengely

064

22.025.913

Pénzügyi eszközök és
szolgáltatások fejlesztése
prioritási tengely

066

440.518

Pénzügyi eszközök és
szolgáltatások fejlesztése
prioritási tengely

067

3.303.887

Pénzügyi eszközök és
szolgáltatások fejlesztése
prioritási tengely

068

1.101.296

Pénzügyi eszközök és
szolgáltatások fejlesztése
prioritási tengely

069

440.518

Pénzügyi eszközök és
szolgáltatások fejlesztése
prioritási tengely

071

440.518

Pénzügyi eszközök és
szolgáltatások fejlesztése
prioritási tengely

072

3.303.887

Pénzügyi eszközök és
szolgáltatások fejlesztése
prioritási tengely

073

440.518

53

Az összegek tartalmazzák az uniós támogatás teljes összegét (fő allokáció és az
eredményességi tartalékból nyújtott összeg).
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Pénzügyi eszközök és
szolgáltatások fejlesztése
prioritási tengely

074

881.037

Pénzügyi eszközök és
szolgáltatások fejlesztése
prioritási tengely

075

881.037

Pénzügyi eszközök és
szolgáltatások fejlesztése
prioritási tengely

076

440.518

Pénzügyi eszközök és
szolgáltatások fejlesztése
prioritási tengely

077

440.518

33. táblázat: 2. dimenzió – Finanszírozási forma
Alap

ERFA

Régiókategória

fejlettebb

Prioritási tengely
Pénzügyi eszközök és
szolgáltatások fejlesztése
prioritási tengely

Kód

Összeg (EUR)

03
17.620.730

Pénzügyi eszközök és
szolgáltatások fejlesztése
prioritási tengely

04

Pénzügyi eszközök és
szolgáltatások fejlesztése
prioritási tengely

05

Pénzügyi eszközök és
szolgáltatások fejlesztése
prioritási tengely

06

15.418.140

8.810.365

2.202.591
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34. táblázat: 3. dimenzió – Területtípus
Alap

ERFA

Régiókategória

fejlettebb

Prioritási tengely
Pénzügyi eszközök és
szolgáltatások fejlesztése
prioritási tengely

Kód

Összeg (EUR)

05

44.051.826

35. táblázat: 4. dimenzió – Területi végrehajtási mechanizmusok
Alap

ERFA

Régiókategória

fejlettebb

Prioritási tengely
Pénzügyi eszközök és
szolgáltatások fejlesztése
prioritási tengely

Kód

Összeg (EUR)

07

44.051.826
54

36. táblázat: 6. dimenzió – ESZA másodlagos téma (csak ESZA)
Alap

nem releváns

Régiókategória

nem releváns

Prioritási tengely
nem releváns

Kód
nem releváns

Összeg (EUR)
nem releváns

2.2.12. A technikai segítségnyújtás tervezett alkalmazásának összefoglalása, beleértve szükség
esetén a programok irányításában és kontrolljában részt vevő hatóságok és
kedvezményezettek adminisztratív kapacitásának megerősítését célzó intézkedéseket
is (adott esetben)
(prioritási tengelyenként)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának vii. alpontja)
Prioritási tengely

2. Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése prioritási tengely

nem releváns

54

Adott esetben az 1303/2013/EU rendelet 9. cikke első bekezdésének 1–7. pontjában említett
tematikus célkitűzésekhez való ESZA-hozzájárulásra vonatkozó számszerűsített információ
megadása.
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2.3. Az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák
felhasználásának támogatása prioritási tengely
A prioritási tengely azonosítója
A prioritási tengely címe

3.
Az
energiahatékonyság,
az
energiahasználat
és
a
megújuló
felhasználásának támogatása

A teljes prioritási tengely végrehajtása kizárólag
pénzügyi eszközök révén történik.

A teljes prioritási tengely végrehajtása kizárólag
uniós szinten létrehozott pénzügyi eszközök révén
történik.

A teljes prioritási tengely végrehajtása
közösségvezérelt helyi fejlesztés révén történik.

Az ESZA esetében: A teljes prioritási tengely a
szociális innovációt vagy a transznacionális
együttműködést, vagy mindkettőt szolgálja.

intelligens
energiák

nem releváns

nem releváns

nem releváns

nem releváns

2.3.1. Egynél több régiókategóriára, tematikus célkitűzésre vagy alapra vonatkozó prioritási
tengely kialakításának indokolása (adott esetben)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikkének (1) bekezdése).
nem releváns
2.3.2. Alap, régiókategória és az uniós támogatás kiszámításának alapja
(A prioritási tengelyen belül minden egyes kombinációra megismétlendő)
Alap
ERFA
Régiókategória
A
számítás
alapja
(összes
elszámolható
költség
vagy
elszámolható közkiadás)
A legkülső régiókra és az északi
ritkán lakott régiókra vonatkozó
régiókategóriák (adott esetben)

fejlettebb
összes elszámolható költség
nem releváns
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2.3.3. Beruházási prioritás
(A prioritási tengelyen belül minden egyes beruházási prioritásra megismétlendő)
Beruházási prioritás

1301/2013/EU rendelet 5. cikk 4. c) az
energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat
és
a
megújuló
energiák
felhasználásának
támogatása a közcélú infrastruktúrákban, beleértve a
középületeket és a lakóépületeket is

2.3.4. A beruházási prioritáshoz kapcsolódó egyedi célkitűzések és a várt eredmények
(A beruházási prioritáson belül minden egyes egyedi célkitűzésre megismétlendő)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának i. és ii. alpontja)
Azonosító

3.1.

Egyedi célkitűzés

A
tagállam
támogatással
eredmények

Energiahatékonyság növelése közszolgáltatásnak
helyet
adó
önkormányzati
ingatlanokban
és
önkormányzati tulajdonú lakóépületekben
által
az
elérni

uniós
kívánt

Egyes, közszolgáltatásnak helyet adó önkormányzati
épületek, valamint önkormányzati tulajdonban lévő
lakóépületek energiaigénye, és ezzel együtt a köz- és
lakóépületeket használó intézmények, háztartások
energiafogyasztása mérhetően csökken.
A megújuló energiaforrások alkalmazása növekszik.
A fejlesztések eredményeként mérhetően csökken az
érintett épületek széndioxid-kibocsátása.

Azonosító

3.2.

Egyedi célkitűzés

A
tagállam
támogatással
eredmények

A szén-dioxid-kibocsátás csökkentése a közösségi
közlekedés és a fenntartható utazási láncok fejlesztése
által
által
az
elérni

uniós
kívánt

Napi utazások esetén fő közlekedési eszközként
gyalogos, kerékpáros vagy közösségi közlekedési
módot választók részaránya növekszik.
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37. táblázat: Programspecifikus eredménymutatók egyedi célkitűzésenként (az ERFA és a Kohéziós Alap tekintetében)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának ii. alpontja)
Azonosító

Mutató

3.1.1.

A megújuló
energiaforrásból
előállított
energiamennyiség a
teljes bruttó energiafogyasztáson belül

3.1.2.

3.2.1.

Mértékegység

Régiókategóri
a
(adott
esetben)

Bázisérték

PJ/év

fejlettebb

61,713

Primer energia
felhasználás

PJ

fejlettebb

1.349

Napi utazások esetén
fő közlekedési
eszközként gyalogos,
kerékpáros vagy
közösségi közlekedési
módot választók
részaránya

%

fejlettebb

63,9

56

57

Bázisév

Célérték

55

(2023)

Adatforrás

A
beszámolá
s
gyakoriság
a

2012

növekedés

FAIR

évente

2020

csökkenés

FAIR

évente

2012

növekedés

KSH

évente

55

Az ERFA és a Kohéziós Alap esetében a célértékek lehetnek minőségiek vagy mennyiségiek.
forrás: Jelentés a megújuló energiaforrások 2011-2012. évi felhasználásáról Magyarországon (tagállami jelentéstétel a 2009/28//EK irányelv 22. cikke alapján)
57
NEMZETI ENERGIASTRATÉGIA 2030 – BAU pálya szerint
56
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38. táblázat:

Közös eredménymutatók, amelyekre célértéket határoztak meg, és az egyedi célkitűzéshez kapcsolódó programspecifikus
eredménymutatók (beruházási prioritásonként és régiókategóriánként) (az ESZA tekintetében)

(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának ii. alpontja)
Azonosító

nem
releváns

58

Mutató

nem releváns

Régiókateg
ória

nem
releváns

A
mutató
mértékegys
ége

A
célmeghatáro
záshoz
használt
közös
kimeneti
mutató

Bázisér
ték

nem releváns

nem releváns

nem
releváns

F

A
bázisérték
és célérték
N Ö mértékegy
sége

nem
releváns

Bázisév

Célérték
(2023)
F

nem
releváns

N

58

Adatfor
rás

A
beszámol
ás
gyakorisá
ga

nem
releváns

nem
releváns

Ö

nem releváns

Ez a lista tartalmazza a közös eredménymutatókat, amelyekre célértéket állapítottak meg, és az összes programspecifikus eredménymutatót. A közös
eredménymutatók célértékeit számszerűsíteni kell; a programspecifikus eredménymutatók esetében a célértékek lehetnek minőségiek vagy mennyiségiek.
A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők), vagy nemenként lebontva. A bázisértékek ennek megfelelően kiigazíthatók. „F” = férfiak, „N”=nők,
„Ö”=összesen.
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39. táblázat: Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés eredménymutatói és az egyedi célkitűzéshez kapcsolódó programspecifikus eredménymutatók
(prioritási tengelyenként vagy valamely prioritási tengely része szerinti bontásban)
59

(Hivatkozás: az 1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikkének (3) bekezdése )
Azonosító

nem
releváns

59

60

Mutató

nem releváns

A
mutató
mértékegys
ége

A
célmeghatáro
záshoz
használt
közös
kimeneti
mutató

Bázisért
ék

nem releváns

nem releváns

nem
releváns

F

A
bázisérték
és célérték
N Ö mértékegy
sége

nem
releváns

Bázisév

Célérték
(2023)
F

nem
releváns

N

60

Adatfor
rás

A
beszámol
ás
gyakorisá
ga

nem
releváns

nem
releváns

Ö

nem releváns

Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1304/2013/EU rendelete az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 470. o.).
Ez a lista tartalmazza a közös eredménymutatókat, amelyekre célértéket állapítottak meg, és az összes programspecifikus eredménymutatót. A közös
eredménymutatók célértékeit számszerűsíteni kell; a programspecifikus eredménymutatók esetében a célértékek lehetnek minőségiek vagy mennyiségiek.
Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés végrehajtásának monitoringjához használt, az 1304/2003/EU rendelet II. mellékletében szereplő összes
eredménymutatónak számszerűsített célértékhez kell kapcsolódnia. A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők), vagy nemenként lebontva. A
bázisértékek ennek megfelelően kiigazíthatók. „F” = férfiak, „N”=nők, „Ö”=összesen.
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2.3.5. A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések
(beruházási prioritásként)
2.3.5.1. A támogatandó intézkedések típusának és példáinak ismertetése és ezek várható
hozzájárulása az egyedi célkitűzésekhez, beleértve adott esetben a fő célcsoportok,
az egyedi célterületek és a kedvezményezettek típusainak azonosítását
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás

1301/2013/EU rendelet 5. cikk 4. c) az energiahatékonyság, az
intelligens energiahasználat és a megújuló energiák felhasználásának
támogatása a közcélú infrastruktúrákban, beleértve a középületeket
és a lakóépületeket is

Köz- és lakóépületek energetikai fejlesztései és megújuló energia alkalmazása
- Egyes, közszolgáltatást ellátó intézmények által használt önkormányzati épületek energetikai
szempontú felújítása és megújuló energia alkalmazása.
- Önkormányzati tulajdonban lévő, lakófunkciót betöltő épületek energiahatékonyság növelő
beruházásainak, és a megújuló energiát előállító és használó rendszerek elterjedésének
támogatása. Vegyes tulajdonban lévő lakóépületek felújítása esetén a VEKOP a közös
tulajdonban lévő házrészek felújítását kizárólag abban az esetben támogatja, ha a fejlesztéssel
érintett épületben az összes tulajdoni hányadnak több, mint a fele önkormányzati tulajdonban
van.
Főbb célcsoportok: humán közszolgáltatást nyújtó intézmények által használt épületek
(egészségügyi alapellátást és önkormányzati járóbeteg-szakellátást nyújtó intézmények,
szociális alapszolgáltatást, gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézmények és szolgáltatók,
alapfokú és középfokú oktatási intézmények).
Egyedi célterületek: Kedvezményezettek típusai:
gazdasági társaságok.

helyi

önkormányzatok,

önkormányzati

többségi

tulajdonú

Közösségi közlekedés energiahatékonysági célú fejlesztései
Regionális és helyi kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése: helyi, helyközi, hivatásforgalmi,
turisztikai és egyéb célú kerékpárforgalmi létesítmények kialakítása, a régió kerékpáros
közlekedési infrastruktúrájának bővítése, a műszakilag és forgalomtechnikailag nem megfelelő
kerékpárforgalmi létesítmények, balesetveszélyes gócpontok korrekciója.
Országos kerékpárút-hálózatokhoz való csatlakozás biztosítása, a már meglévő elemek
hálózatba szervezése környezetileg fenntartható módon.
A kerékpáros közlekedés közösségi közlekedéshez való kapcsolása, a kerékpáros közlekedési
mód integrálása a közösségi közlekedés redszerébe a kerékpáros közlekedést kiszolgáló
létesítmények, infrastruktúraelemek fejlesztése, B+R rendszerek fejlesztése. Közlekedési
csomópontokban kerékpártárolók, a kerékpár-kölcsönző hálózat (BUBI) kiépítése, kiterjesztése.
A kerékpáros közlekedés fejlesztése terén kiemelt jelentőséggel kezelendő a monitoring
rendszer, a Kerékpárút Nyilvántartó (KENYI) kiépítése és a térinformatikai alapú kerékpárútnyilvántartás megvalósítása, a kerékpáros közlekedés népszerűsítése, a városi kerékpározás
biztonságának növelése, és az együttműködés a kerékpáros civil szervezetekkel.
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P+R rendszerek fejlesztése (újak kialakítása, meglévők felújítása és bővítése).
Gyalogos közlekedést támogató fejlesztések elsősorban a közösségi közlekedéshez,
közlekedésbiztonsághoz kapcsolódóan.
Fő célcsoportok: közösségi közlekedésben résztvevő lakosság, kerékpárhasználók,
gyalogosok, a fejlesztésekkel érintett területek lakossága a környezetterhelés csökkenése
révén.
Egyedi célterületek: Kedvezményezettek típusai: helyi önkormányzatok, önkormányzati többségi tulajdonú
gazdasági társaságok, közlekedési közszolgáltatást végző gazdasági társaságok, non-profit
szervezetek, civil szervezetek.
2.3.5.2. A műveletek kiválasztásában alkalmazandó vezérelvek
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás

1301/2013/EU rendelet 5. cikk 4. c) az energiahatékonyság, az
intelligens energiahasználat és a megújuló energiák felhasználásának
támogatása a közcélú infrastruktúrákban, beleértve a középületeket
és a lakóépületeket is

A kiválasztási kritériumok vezérelve, hogy olyan projektek kerüljenek kiválasztásra, amelyek
egyértelmű, mérhető és elérhető célokkal rendelkeznek, és hozzájárulnak az operatív program,
illetve az adott prioritás céljaihoz. Szakmailag, pénzügyileg és szervezetileg a rendelkezésre
álló időtávon belül megvalósíthatóak, az előírt ideig fenntarthatóak, költséghatékonyak
(költségvetésük reális és takarékos módon került összeállításra), és hozzájárulnak a férfiak és
nők közötti egyenlőség előmozdításához, a megkülönböztetés tilalmának érvényesítéséhez, a
hozzáférhetőség biztosításához és a fenntartható fejlődéshez.

2.3.5.3. Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása (adott esetben)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)

Beruházási prioritás

Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása

1301/2013/EU rendelet 5. cikk 4. c) az
energiahatékonyság,
az
intelligens
energiahasználat és a megújuló energiák
felhasználásának támogatása a közcélú
infrastruktúrákban, beleértve a középületeket
és a lakóépületeket is
Pénzügyi eszköz nem tervezett

2.3.5.4. Nagyprojektek tervezett alkalmazása (adott esetben)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás

1301/2013/EU rendelet 5. cikk 4. c) az
energiahatékonyság,
az
intelligens
energiahasználat és a megújuló energiák
felhasználásának támogatása a közcélú
infrastruktúrákban, beleértve a középületeket
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és a lakóépületeket is
Nagyprojekt nem tervezett
2.3.5.5. Kimeneti mutatók beruházási prioritásonként és adott esetben régiókategóriánként
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iv.alpontja)
40. táblázat: Közös és programspecifikus kimeneti mutatók
(beruházási prioritásonként, régiókategóriánkénti bontásban az ESZA és adott esetben az ERFA
tekintetében)
Azonosít Mutató
Mértékegy Alap
Régiókat Célérték
Adatfor A beszámolás
61
ó
ség
e-gória
(2023)
rás
gyakorisága
(adott
esetben)
F
N
Ö

1301/201
3/EU
rendelet
5. cikk 4.
c)

1301/201
3/EU
rendelet
5. cikk 4.
c)

1301/201
3/EU
rendelet
5. cikk 4.
c)
1301/201
3/EU
rendelet
5. cikk 4.
61

A
középülete
k éves
elsődleges
energiafog
yasztásán
ak
csökkentés
e

kWh/év

A jobb
energiafog
yasztási
osztályba
sorolt
háztartáso
k száma

háztartás

Üvegházh
atású
gázok
becsült
éves
csökkenés
e

tonna CO 2
egyenérték

A
megújulóe
nergiatermelés

MW

ERFA

fejlettebb

ERFA

fejlettebb

ERFA

fejlettebb

ERFA

fejlettebb

14 459 552,67

746,16

43 493,03

58,76

FAIR

évente

FAIR

évente

FAIR

évente

FAIR

évente

Az ESZA esetében ez a lista tartalmazza azokat a közös kimeneti mutatókat, amelyekre
célértéket állapítottak meg. A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők) vagy
nemenként lebontva. Az ERFA és a Kohéziós Alap esetében a nemek szerinti bontásra a
legtöbb esetben nincs szükség. „F” = férfiak, „N”=nők, „Ö”=összesen.
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Azonosít
ó

c)

1301/201
3/EU
rendelet
5. cikk 4.
c)
1301/201
3/EU
rendelet
5. cikk 4.
c)

Mutató

Mértékegy
ség

Alap

Régiókat
e-gória
(adott
esetben)

Célérték
61
(2023)
F

N

Adatfor
rás

A beszámolás
gyakorisága

Ö

további
kapacitása
Kialakított
kerékpáros
barát
települése
k vagy
településré
szek
száma
Kialakított
kerékpárfo
rgalmi
létesítmén
yek hossza

db

ERFA

fejlettebb

5

FAIR

évente

km

ERFA

fejlettebb

60

FAIR

évente

1301/201
3/EU
rendelet
5. cikk 4.
c)

Közlekedé
sbiztonsági
fejlesztést
megvalósít
ott
települése
k száma

db

ERFA

fejlettebb

10

FAIR

évente

1301/201
3/EU
rendelet
5. cikk 4.
c)

Kialakított
új,
forgalomcs
illapított
övezetek
száma

db

ERFA

fejlettebb

10

FAIR

évente
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2.3.6. Szociális innováció, transznacionális együttműködés és hozzájárulás az 1–7. tematikus
62
célkitűzéshez
63
Az ESZA-ra vonatkozó egyedi rendelkezések , adott esetben (prioritási tengelyenként, és adott
esetben régiókategóriánként): szociális innováció, transznacionális együttműködés és az ESZA
hozzájárulása az 1–7. tematikus célkitűzéshez.
A prioritási tengely tervezett intézkedései következőkhöz való hozzájárulásának ismertetése:
szociális innováció (amennyiben nem tartozik meghatározott prioritási tengelybe);
transznacionális együttműködés (amennyiben nem tartozik meghatározott prioritási tengelybe);
az 1303/2013/EU rendelet 9. cikke első albekezdésének 1–7. pontjában említett tematikus
célkitűzések.
Prioritási tengely

3. Az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a
megújuló energiák felhasználásának támogatása

nem releváns

62
63

Csak az ESZA által támogatott programokra.
Az ESZA esetében ez a lista tartalmazza az összes közös kimeneti mutatót, amelyekre
célértéket állapítottak meg, és az összes programspecifikus kimeneti mutatót.
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2.3.7. Eredményességmérési keret
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának v. alpontja és II. melléklete)
41. táblázat: A prioritási tengely eredményességmérési kerete
(alaponként, az ERFA és az ESZA tekintetében, és régiókategóriánként)
Prioritási tengely

Mutató
típusa
(A végrehajtás
kulcsfontosságú
lépése,
pénzügyi,
kimeneti, vagy
adott esetben
eredménymutató)

64

65
66

Azo
nosító

Mutató vagy
a
végrehajtás
kulcsfontoss
ágú lépése

Mértékeg
ység,
adott
esetben

64

Alap

Régi
ókat
egória

2018-ra
vonatkozó
részcél

2018-ra
vonatkoz
ó
65
részcél

Végső cél
66
(2023)

N Ö F

F

Adatf

A mutató relevanciájának
ismertetése, adott esetben

orrás

N

Ö

Ahol az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezést valamely prioritási tengely részeként hajtják végre, az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre meghatározott
részcélokat és célértékeket külön kell választani a prioritási tengely más részcéljaitól és célértékeitől az 1303/2013/EU rendelet 22. cikke (7) bekezdésének
ötödik albekezdésében említett végrehajtási aktusoknak megfelelően, mivel az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés forrásai (a kezdeményezés számára
nyújtott összeg és a kiegészítő ESZA-támogatás) nem részei az eredményességi tartaléknak.
A részcélok megadhatók összesítve (férfiak+nők) vagy nemenként lebontva. „F” = férfiak, „N”=nők, „Ö”=összesen
A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők) vagy nemenként lebontva. „F” = férfiak, „N”=nők, „Ö”=összesen.
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Prioritási tengely

Mutató
típusa
(A végrehajtás
kulcsfontosságú
lépése,
pénzügyi,
kimeneti, vagy
adott esetben
eredménymutató)

3. Az
energiahatékonyság, az
intelligens
energiahasználat és a
megújuló energiák
felhasználásának
támogatása

3. Az
energiahatékonyság, az
intelligens
energiahasználat és a

Azo
nosító

Mutató vagy
a
végrehajtás
kulcsfontoss
ágú lépése

Mértékeg
ység,
adott
esetben

Alap

Régi
ókat
egória

2018-ra
vonatkozó
részcél

2018-ra
vonatkoz
ó
65
részcél

kimeneti

3.1.

pénzügyi

1.2.

Kifizetett
támogatások
aránya a
teljes hétéves

tonna CO
2egyenérté
k

ERFA

%

ERFA

fejlett
ebb

fejlett
ebb

8 698,61

8 698,606

20%

20%
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Adatf

A mutató relevanciájának
ismertetése, adott esetben

orrás

N Ö F

F

Üvegházhatá
sú gázok
becsült éves
csökkenése

Végső cél
66
(2023)

N

Ö

43 493,03

100%

FAIR

FAIR

A prioritás tengely keretében
megvalósuló
fejlesztések
célja, hogy a megújuló
energiaforrások
alkalmazásán
és
az
energiafelhasználás
csökkentésén
keresztül
hozzájáruljanak az ország
üvegházhatású
gáz
kibocsátásának
mérsékeléséhez. Ezért a
prioritási
tengely
teljesítménykeretét
legátfogóbban
az
ÜHG
kibocsátás
becsült
csökkenésének
mérésén
keresztül lehet meghatározni.
nem releváns

Prioritási tengely

Mutató
típusa
(A végrehajtás
kulcsfontosságú
lépése,
pénzügyi,
kimeneti, vagy
adott esetben
eredménymutató)

megújuló energiák
felhasználásának
támogatása

Azo
nosító

Mutató vagy
a
végrehajtás
kulcsfontoss
ágú lépése

Mértékeg
ység,
adott
esetben

Alap

Régi
ókat
egória

2018-ra
vonatkozó
részcél

2018-ra
vonatkoz
ó
65
részcél

Végső cél
66
(2023)

N Ö F

F

keret %-ában

Kiegészítő minőségi információ az eredményességmérési keret kialakításáról
(választható)
nem releváns
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Adatf
orrás

N

Ö

A mutató relevanciájának
ismertetése, adott esetben

2.3.8. Beavatkozási kategóriák
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának vi. alpontja)
A Bizottság által elfogadott nómenklatúrán alapuló, a prioritási tengely tartalmának megfelelő
beavatkozási kategóriák és az uniós támogatások indikatív bontása.
67
42–46. táblázat: Beavatkozási kategóriák
(alaponként és régiókategóriánként, amennyiben a prioritási tengely egynél több alapra vagy
régiókategóriára vonatkozik)
42. táblázat: 1. dimenzió – Beavatkozási terület
Alap

ERFA

Régiókategória

fejlettebb

Prioritási tengely
3. Az energiahatékonyság,
az intelligens
energiahasználat és a
megújuló energiák
felhasználásának támogatás
3. Az energiahatékonyság,
az intelligens
energiahasználat és a
megújuló energiák
felhasználásának támogatás

Kód

Összeg (EUR)

013

96.032.983

014

5.054.367

43. táblázat: 2. dimenzió – Finanszírozási forma
Alap

ERFA

Régiókategória

fejlettebb

Prioritási tengely
3. Az energiahatékonyság,
az intelligens
energiahasználat és a
megújuló energiák
felhasználásának támogatás

67

Kód

01

Összeg (EUR)

101.087.350

Az összegek tartalmazzák az uniós támogatás teljes összegét (fő allokáció és az
eredményességi tartalékból nyújtott összeg).
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44. táblázat: 3. dimenzió – Területtípus
Alap

ERFA

Régiókategória

fejlettebb

Prioritási tengely
3. Az energiahatékonyság,
az intelligens
energiahasználat és a
megújuló energiák
felhasználásának támogatás
3. Az energiahatékonyság,
az intelligens
energiahasználat és a
megújuló energiák
felhasználásának támogatás
3. Az energiahatékonyság,
az intelligens
energiahasználat és a
megújuló energiák
felhasználásának támogatás

Kód

Összeg (EUR)

01

73.813.983

02

20.455.025

03

6.818.342

45. táblázat: 4. dimenzió – Területi végrehajtási mechanizmusok
Alap

ERFA

Régiókategória

fejlettebb

Prioritási tengely
3. Az energiahatékonyság,
az intelligens
energiahasználat és a
megújuló energiák
felhasználásának támogatás
3. Az energiahatékonyság,
az intelligens
energiahasználat és a
megújuló energiák
felhasználásának támogatás

Kód

Összeg (EUR)

02

70.761.145

04

30.326.205

68

46. táblázat: 6. dimenzió – ESZA másodlagos téma (csak ESZA)
Alap

ERFA

Régiókategória

fejlettebb

Prioritási tengely
3. Az energiahatékonyság,
az intelligens
energiahasználat és a
68

Kód

Összeg (EUR)

nem releváns

nem releváns

Adott esetben az 1303/2013/EU rendelet 9. cikke első bekezdésének 1–7. pontjában említett
tematikus célkitűzésekhez való ESZA-hozzájárulásra vonatkozó számszerűsített információ
megadása.
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megújuló energiák
felhasználásának támogatás
2.3.9. A technikai segítségnyújtás tervezett alkalmazásának összefoglalása, beleértve szükség
esetén a programok irányításában és kontrolljában részt vevő hatóságok és
kedvezményezettek adminisztratív kapacitásának megerősítését célzó intézkedéseket
is (adott esetben)
(prioritási tengelyenként)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának vii. alpontja)
Prioritási tengely

3. Az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a
megújuló energiák felhasználásának támogatása

nem releváns

|

110

2.4. Települési környezet- és közszolgáltatás-fejlesztés prioritási tengely
A prioritási tengely azonosítója
A prioritási tengely címe

4.
Települési környezet- és közszolgáltatás-fejlesztés

A teljes prioritási tengely végrehajtása kizárólag
pénzügyi eszközök révén történik.

nem releváns

A teljes prioritási tengely végrehajtása kizárólag
uniós szinten létrehozott pénzügyi eszközök révén
történik.

nem releváns

A teljes prioritási tengely végrehajtása
közösségvezérelt helyi fejlesztés révén történik.

nem releváns

Az ESZA esetében: A teljes prioritási tengely a
szociális innovációt vagy a transznacionális
együttműködést, vagy mindkettőt szolgálja.

nem releváns

2.4.1. Egynél több régiókategóriára, tematikus célkitűzésre vagy alapra vonatkozó prioritási
tengely kialakításának indokolása (adott esetben)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikkének (1) bekezdése).
A prioritási tengely keretében 8-as és 9-es tematikus célkitűzések kerültek kiválasztásra. A 8-as
tematikus célkitűzés alá kerültek betervezésre a kisgyermekellátást nyújtó intézmények, amelyek
fejlesztésével közvetlenül a kisgyermeket nevelő szülők munkavállalását támogatja a vonatkozó
intézkedés. A prioritási tengely keretében a 9-es tematikus célkitűzés alá betervezett egyéb
intézkedések közvetve járulnak hozzá a munkaerőpiaci részvétel szintjének emelkedéséhez.
2.4.2. Alap, régiókategória és az uniós támogatás kiszámításának alapja
(A prioritási tengelyen belül minden egyes kombinációra megismétlendő)
Alap
Régiókategória
A
számítás
alapja
(összes
elszámolható
költség
vagy
elszámolható közkiadás)
A legkülső régiókra és az északi
ritkán lakott régiókra vonatkozó
régiókategóriák (adott esetben)

ERFA
fejlettebb
összes elszámolható költség
nem releváns
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2.4.3. Beruházási prioritás
(A prioritási tengelyen belül minden egyes beruházási prioritásra megismétlendő)
Beruházási prioritás

1301/2013/EU rendelet 5. cikk 8. c) helyi fejlesztési
kezdeményezések és szomszédos szolgáltatásokat
nyújtó
struktúrák
támogatása
munkahelyek
teremtése
érdekében,
amennyiben
ezek
a
tevékenységek
a(z)
1304/2013/EU
európai
parlamenti és tanácsi rendelet ( 1 ) alkalmazási körén
kívül esnek

2.4.4. A beruházási prioritáshoz kapcsolódó egyedi célkitűzések és a várt eredmények
(A beruházási prioritáson belül minden egyes egyedi célkitűzésre megismétlendő)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának i. és ii. alpontja)
Azonosító

4.1.

Egyedi célkitűzés
A
tagállam
támogatással
eredmények

Kisgyermeket
támogatása
által
az
elérni

uniós
kívánt

nevelő

szülők

munkavállalásának

Bölcsődés, valamint óvodás életkorú gyermeket nevelő
szülők munkavállalási lehetőségeinek növekedése
azáltal, hogy a kisgyermekek nappali ellátását nyújtó
intézmények,
szolgáltatók
valamint
óvodák
férőhelyeinek száma a támogatás eredményeként
bővül és az általuk nyújtott szolgáltatás minősége
javul.
Tekintettel arra a tényre, hogy Magyarországon
jellemzően
az
anyák
maradnak
otthon
a
kisgyermekekkel, az egyedi célkitűzés elsősorban a
nők GYES-ről/GYED-ről a munkaerőpiacra való be- és
visszalépését támogatja.
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47. táblázat: Programspecifikus eredménymutatók egyedi célkitűzésenként (az ERFA és a Kohéziós Alap tekintetében)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának ii. alpontja)
Azonosító

69

Mutató

Mértékegység

Régiókategóri
a (adott
esetben)

Bázisérték

Bázisév

Célérték

69

(2023)
Adatforrás

A
beszámolá
s
gyakoriság
a

4.1.1.

Bölcsődei ellátásban
részesülő és családi
napközi szolgáltatást
igénybe vevő 3 év
alatti gyermekek
száma

fő

fejlettebb

43 500

2012

növekedés

KSH

évente

4.1.2.

Óvodai nevelésben
részesülő gyermekek
száma

fő

fejlettebb

102 722

2012/2013

növekedés

KSH

évente

Az ERFA és a Kohéziós Alap esetében a célértékek lehetnek minőségiek vagy mennyiségiek.
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48. táblázat:

Közös eredménymutatók, amelyekre célértéket határoztak meg, és az egyedi célkitűzéshez kapcsolódó programspecifikus
eredménymutatók (beruházási prioritásonként és régiókategóriánként) (az ESZA tekintetében)

(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának ii. alpontja)
Azonosító

nem
releváns

70

Mutató

nem releváns

Régiókateg
ória

nem
releváns

A
mutató
mértékegys
ége

A
célmeghatáro
záshoz
használt
közös
kimeneti
mutató

Bázisér
ték

nem releváns

nem releváns

nem
releváns

F

A
bázisérték
és célérték
N Ö mértékegy
sége

nem
releváns

Bázisév

Célérték
(2023)
F

nem
releváns

N

70

Adatfor
rás

A
beszámol
ás
gyakorisá
ga

nem
releváns

nem
releváns

Ö

nem releváns

Ez a lista tartalmazza a közös eredménymutatókat, amelyekre célértéket állapítottak meg, és az összes programspecifikus eredménymutatót. A közös
eredménymutatók célértékeit számszerűsíteni kell; a programspecifikus eredménymutatók esetében a célértékek lehetnek minőségiek vagy mennyiségiek.
A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők), vagy nemenként lebontva. A bázisértékek ennek megfelelően kiigazíthatók. „F” = férfiak, „N”=nők,
„Ö”=összesen.
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49. táblázat: Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés eredménymutatói és az egyedi célkitűzéshez kapcsolódó programspecifikus eredménymutatók
(prioritási tengelyenként vagy valamely prioritási tengely része szerinti bontásban)
71

(Hivatkozás: az 1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikkének (3) bekezdése )
Azonosító

nem
releváns

71

72

Mutató

nem releváns

A
mutató
mértékegys
ége

A
célmeghatáro
záshoz
használt
közös
kimeneti
mutató

Bázisért
ék

nem releváns

nem releváns

nem
releváns

F

A
bázisérték
és célérték
N Ö mértékegy
sége

nem
releváns

Bázisév

Célérték
(2023)
F

nem
releváns

N

72

Adatfor
rás

A
beszámol
ás
gyakorisá
ga

nem
releváns

nem
releváns

Ö

nem releváns

Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1304/2013/EU rendelete az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 470. o.).
Ez a lista tartalmazza a közös eredménymutatókat, amelyekre célértéket állapítottak meg, és az összes programspecifikus eredménymutatót. A közös
eredménymutatók célértékeit számszerűsíteni kell; a programspecifikus eredménymutatók esetében a célértékek lehetnek minőségiek vagy mennyiségiek.
Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés végrehajtásának monitoringjához használt, az 1304/2003/EU rendelet II. mellékletében szereplő összes
eredménymutatónak számszerűsített célértékhez kell kapcsolódnia. A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők), vagy nemenként lebontva. A
bázisértékek ennek megfelelően kiigazíthatók. „F” = férfiak, „N”=nők, „Ö”=összesen.
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2.4.5. A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések
(beruházási prioritásonként)
2.4.5.1. A támogatandó intézkedések típusának és példáinak ismertetése és ezek várható
hozzájárulása az egyedi célkitűzésekhez, beleértve adott esetben a fő célcsoportok,
az egyedi célterületek és a kedvezményezettek típusainak azonosítását
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás

1301/2013/EU rendelet
5. cikk
8. c) helyi fejlesztési
kezdeményezések és szomszédos szolgáltatásokat nyújtó struktúrák
támogatása munkahelyek teremtése érdekében, amennyiben ezek a
tevékenységek a(z) 1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet ( 1 ) alkalmazási körén kívül esnek

Bölcsődék és családi napközik, valamint óvodák infrastrukturális fejlesztései
Bölcsődék, bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatók, valamint óvodák infrastrukturális fejlesztései
támogathatók annak érdekében, hogy az érintett intézmények, szolgáltatók férőhelyeinek
száma növekedjen és az ellátás minősége javuljon. Az intézkedés keretében bölcsődék és
bölcsődei ellátást nyújtó családi napközik, valamint óvodák alapítása, épület építése, felújítása,
bővítése, átalakítása és a szolgáltatás minőségének növekedéséhez szükséges
eszközbeszerzés támogatható.
A tervezett beruházások eredményeként az ellátással és szolgáltatással érintett területi
lefedettség a Közép-magyarországi régióban várhatóan növekszik és a régióban átlagosan
csökken a távolság a lakóhely és az igénybe vett ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató között.
Főbb célcsoportok: bölcsődei, családi napközi és óvodai ellátásban részesülő kisgyermeket
nevelő szülők.
Egyedi célterületek: szolgáltatáshiányos területek, hátrányos helyzetű valamint halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek ellátását vállaló intézmények, szolgáltatók.
Kedvezményezettek típusai: helyi önkormányzatok, non-profit szervezetek, egyházi jogi
személyek.
2.4.5.2. A műveletek kiválasztásában alkalmazandó vezérelvek
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás

1301/2013/EU rendelet
5. cikk
8. c) helyi fejlesztési
kezdeményezések és szomszédos szolgáltatásokat nyújtó struktúrák
támogatása munkahelyek teremtése érdekében, amennyiben ezek a
tevékenységek a(z) 1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet ( 1 ) alkalmazási körén kívül esnek

A kiválasztási kritériumok általános vezérelve, hogy olyan projektek kerüljenek kiválasztásra,
amelyek egyértelmű, mérhető és elérhető célokkal rendelkeznek, amelyek hozzájárulnak az
operatív program, illetve a prioritás céljaihoz, szakmailag, pénzügyileg és szervezetileg a
rendelkezésre álló időtávon belül megvalósíthatóak, fenntarthatóak és költséghatékonyak
(költségvetésük reális és takarékos módon került összeállításra).
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A műveletek kiválasztása során elsősorban azok az intézmények részesülhetnek
támogatásban, amelyek ellátási körzetében az ellátatlan célcsoport létszáma a legmagasabb
(szolgáltatáshiányos területek).
Előnyt jelentő szempont továbbá hátrányos helyzetű valamint halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek ellátásának vállalása.

2.4.5.3. Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása (adott esetben)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás

Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása

1301/2013/EU rendelet 5. cikk 8. c) helyi
fejlesztési kezdeményezések és szomszédos
szolgáltatásokat nyújtó struktúrák támogatása
munkahelyek
teremtése
érdekében,
amennyiben ezek a tevékenységek a(z)
1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet ( 1 ) alkalmazási körén kívül esnek
Pénzügyi eszköz nem tervezett

2.4.5.4. Nagyprojektek tervezett alkalmazása (adott esetben)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás

1301/2013/EU rendelet 5. cikk 8. c) helyi
fejlesztési kezdeményezések és szomszédos
szolgáltatásokat nyújtó struktúrák támogatása
munkahelyek
teremtése
érdekében,
amennyiben ezek a tevékenységek a(z)
1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet ( 1 ) alkalmazási körén kívül esnek

Nagyprojekt nem tervezett
2.4.5.5. Kimeneti mutatók beruházási prioritásonként és adott esetben régiókategóriánként
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iv.alpontja)
50. táblázat: Közös és programspecifikus kimeneti mutatók
(beruházási prioritásonként, régiókategóriánkénti bontásban az ESZA és adott esetben az ERFA
tekintetében)
Azonosít
ó

73

Mutató

Mérté
kegys

Alap

Régiókate-gória
(adott esetben)

Célérték
73
(2023)

Adatforrás

A
beszámolás
gyakorisága

Az ESZA esetében ez a lista tartalmazza azokat a közös kimeneti mutatókat, amelyekre
célértéket állapítottak meg. A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők) vagy
nemenként lebontva. Az ERFA és a Kohéziós Alap esetében a nemek szerinti bontásra a
legtöbb esetben nincs szükség. „F” = férfiak, „N”=nők, „Ö”=összesen.
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ég

1301/201
3/EU
rendelet
5. cikk 8.
b)

1301/201
3/EU
rendelet
5. cikk 8.
b)

Támogatott
gyermekgondo
zási
intézmények
kapacitása
(bölcsődék és
családi
napközik)
Támogatott
gyermekgondo
zási
intézmények
kapacitása
(óvodák)

F

N

Ö

fő

ERFA

fejlettebb

2 000

FAIR

évente

fő

ERFA

fejlettebb

2 000

FAIR

évente

2.4.6. Beruházási prioritás
(A prioritási tengelyen belül minden egyes beruházási prioritásra megismétlendő)
Beruházási prioritás

1301/2013/EU rendelet 5. cikk 9. b) a rászoruló
városi és falusi közösségek és térségek fizikai
rehabilitációjának, valamint a gazdasági és
társadalmi fellendülésnek támogatása

2.4.7. A beruházási prioritáshoz kapcsolódó egyedi célkitűzések és a várt eredmények
(A beruházási prioritáson belül minden egyes egyedi célkitűzésre megismétlendő)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának i. és ii. alpontja)
Azonosító

4.2.

Egyedi célkitűzés

A
tagállam
támogatással
eredmények

A társadalmilag és fizikailag leromlott, vagy
leromlással veszélyeztetett településrészeken élő
lakosság életminőségének javítása.
által
az
elérni

uniós
kívánt

A Közép-magyarországi régióban társadalmilag és
fizikailag leromlott, vagy leromlással veszélyeztetett
településrészeken élő lakosság életminősége javul.
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51. táblázat: Programspecifikus eredménymutatók egyedi célkitűzésenként (az ERFA és a Kohéziós Alap tekintetében)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának ii. alpontja)
Mértékegység

Azonosító
Mutató

4.2.1.

74

Lakóhely környéki
közterületen való
biztonságérzet (a
lakosság mennyire érzi
biztonságban magát
sötétedés után,
egyedül az utcán).

Régiókategóri
a (adott
esetben)

Bázisérték

Bázisév

Célérték

74

(2023)
Adatforrás

A
beszámolá
s
gyakoriság
a

KSH OSAP1968

%

fejlettebb

61,99%

növekedés

2013

Az ERFA és a Kohéziós Alap esetében a célértékek lehetnek minőségiek vagy mennyiségiek.
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Háztartási
költségvetési és
életkörülmény
adatfelvétel,
kiegészítő
modul

évente

52. táblázat:

Közös eredménymutatók, amelyekre célértéket határoztak meg, és az egyedi célkitűzéshez kapcsolódó programspecifikus
eredménymutatók (beruházási prioritásonként és régiókategóriánként) (az ESZA tekintetében)

(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának ii. alpontja)
Azonosító

nem
releváns

75

Mutató

nem releváns

Régiókateg
ória

nem
releváns

A
mutató
mértékegys
ége

A
célmeghatáro
záshoz
használt
közös
kimeneti
mutató

Bázisér
ték

nem releváns

nem releváns

nem
releváns

F

A
bázisérték
és célérték
N Ö mértékegy
sége

nem
releváns

Bázisév

Célérték
(2023)
F

nem
releváns

N

75

Adatfor
rás

A
beszámol
ás
gyakorisá
ga

nem
releváns

nem
releváns

Ö

nem releváns

Ez a lista tartalmazza a közös eredménymutatókat, amelyekre célértéket állapítottak meg, és az összes programspecifikus eredménymutatót. A közös
eredménymutatók célértékeit számszerűsíteni kell; a programspecifikus eredménymutatók esetében a célértékek lehetnek minőségiek vagy mennyiségiek.
A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők), vagy nemenként lebontva. A bázisértékek ennek megfelelően kiigazíthatók. „F” = férfiak, „N”=nők,
„Ö”=összesen.
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53. táblázat: Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés eredménymutatói és az egyedi célkitűzéshez kapcsolódó programspecifikus eredménymutatók
(prioritási tengelyenként vagy valamely prioritási tengely része szerinti bontásban)
76

(Hivatkozás: az 1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikkének (3) bekezdése )
Azonosító

nem
releváns

76

77

Mutató

nem releváns

A
mutató
mértékegys
ége

A
célmeghatáro
záshoz
használt
közös
kimeneti
mutató

Bázisért
ék

nem releváns

nem releváns

nem
releváns

F

A
bázisérték
és célérték
N Ö mértékegy
sége

nem
releváns

Bázisév

Célérték
(2023)
F

nem
releváns

N

77

Adatfor
rás

A
beszámol
ás
gyakorisá
ga

nem
releváns

nem
releváns

Ö

nem releváns

Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1304/2013/EU rendelete az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 470. o.).
Ez a lista tartalmazza a közös eredménymutatókat, amelyekre célértéket állapítottak meg, és az összes programspecifikus eredménymutatót. A közös
eredménymutatók célértékeit számszerűsíteni kell; a programspecifikus eredménymutatók esetében a célértékek lehetnek minőségiek vagy mennyiségiek.
Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés végrehajtásának monitoringjához használt, az 1304/2003/EU rendelet II. mellékletében szereplő összes
eredménymutatónak számszerűsített célértékhez kell kapcsolódnia. A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők), vagy nemenként lebontva. A
bázisértékek ennek megfelelően kiigazíthatók. „F” = férfiak, „N”=nők, „Ö”=összesen.
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2.4.8. A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések
(beruházási prioritásonként)
2.4.8.1. A támogatandó intézkedések típusának és példáinak ismertetése és ezek várható
hozzájárulása az egyedi célkitűzésekhez, beleértve adott esetben a fő célcsoportok,
az egyedi célterületek és a kedvezményezettek típusainak azonosítását
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás

1301/2013/EU rendelet 5. cikk 9. b) a rászoruló városi és falusi
közösségek és térségek fizikai rehabilitációjának, valamint a
gazdasági és társadalmi fellendülésnek támogatása

A társadalmilag
és fizikailag leromlott, vagy
településrészeken élő lakosság életminőségének javítása

leromlással

veszélyeztetett

A társadalmilag és fizikailag leromlott, vagy leromlással veszélyeztetett településrészeken élő
lakosság életminőségének javítása, és a terület további leromlásának megakadályozása
érdekében az alábbi tevékenységek megvalósítása támogatható: leromlott lakóépületek
megújítása, közterek, közparkok, közterületi játszóterek, szabadtéri közösségi terek, városi
zöldfelületek, gyalogos zónák infrastrukturális fejlesztése, közösségi épületek megújítása,
ügyfélterek
korszerűsítése
(kapacitásfejlesztés,
minőségi
szolgáltatásnyújtás
és
energiaracionalizálás szempontjából), zöld infrastruktúra, extenzív és intenzív zöldterületek
fejlesztése, kiegészítő jellegű közlekedési fejlesztések, infrastrukturális fejlesztéseket
kiegészítő és megalapozó „szoft” típusú tevékenységek.
Fő célcsoportok: a település rehabilitációban érintett helyi önkormányzatok, a rehabilitált
területen és környezetében élő lakosság (különösen a fiatalok), valamint az ott működő
vállalkozások, civil szervezetek, kulturális intézmények.
Egyedi célterületek: A KMR térségben található funkcióhiányos területek, szociális hátrányokkal
küzdő elmaradott település- és kerületrészek.
Kedvezményezettek típusai: helyi önkormányzatok, kis- és középvállalkozások, a
rehabilitációval érintett lakóközösségek, civil szervezetek, egyházi jogi személyek, kulturális
intézmények, munkaügyi szolgálat intézményei, oktatási intézmények, valamint az általuk
alkotott vegyes összetételű konzorciumok.

2.4.8.2. A műveletek kiválasztásában alkalmazandó vezérelvek
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás

1301/2013/EU rendelet 5. cikk 9. b) a rászoruló városi és falusi
közösségek és térségek fizikai rehabilitációjának, valamint a
gazdasági és társadalmi fellendülésnek támogatása

A kiválasztási kritériumok vezérelve, hogy olyan projektek kerüljenek kiválasztásra, amelyek
egyértelmű, mérhető és elérhető célokkal rendelkeznek, és hozzájárulnak az operatív program,
illetve az adott prioritás céljaihoz. Szakmailag, pénzügyileg és szervezetileg a rendelkezésre
álló időtávon belül megvalósíthatóak, az előírt ideig fenntarthatóak, költséghatékonyak
(költségvetésük reális és takarékos módon került összeállításra), és hozzájárulnak a férfiak és
nők közötti egyenlőség előmozdításához, a megkülönböztetés tilalmának érvényesítéséhez, a
hozzáférhetőség biztosításához és a fenntartható fejlődéshez. Integrált módon valósulnak meg,
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hozzájáruljanak a területi és társadalmi különbségeinek csökkenéséhez, ezáltal az elmaradott
területek mielőbbi fenntartható növekedési pályára állításához.

2.4.8.3. Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása (adott esetben)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás

Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása

1301/2013/EU rendelet 5. cikk 9. b) a
rászoruló városi és falusi közösségek és
térségek fizikai rehabilitációjának, valamint a
gazdasági és társadalmi fellendülésnek
támogatása
Pénzügy eszköz nem tervezett

2.4.8.4. Nagyprojektek tervezett alkalmazása (adott esetben)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás

1301/2013/EU rendelet 5. cikk 9. b) a rászoruló
városi és falusi közösségek és térségek fizikai
rehabilitációjának, valamint a gazdasági és
társadalmi fellendülésnek támogatása

Nagyprojekt nem tervezett
2.4.8.5. Kimeneti mutatók beruházási prioritásonként és adott esetben régiókategóriánként
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iv.alpontja)
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54. táblázat: Közös és programspecifikus kimeneti mutatók
(beruházási prioritásonként, régiókategóriánkénti bontásban az ESZA és adott esetben az ERFA
tekintetében)
Azonosít Mutató
Mértékeg Alap
Régiókat Célért
Adatforrás A
beszámolás
ó
ység
e-gória
ék
gyakorisága
(adott
(2023)
78
esetben)
F N Ö

1301/201
3/EU
rendelet
5. cikk 9.
b)

1301/201
3/EU
rendelet
5. cikk 9.
b)

1301/201
3/EU
rendelet
5. cikk 9.
b)

78

Városi
környezetben
létrehozott vagy
helyreállított
nyitott terek
Városi
környezetben
épített
vagy
helyreállított
közvagy
kereskedelmi
épületek
Helyreállított
lakóegységek
városi
területeken

m²

ERF
A

fejlettebb

m²

ERF
A

fejlettebb

lakás

ERF
A

fejlettebb

150
000

2 500

1000

FAIR

évente

FAIR

évente

FAIR

évente

Az ESZA esetében ez a lista tartalmazza azokat a közös kimeneti mutatókat, amelyekre
célértéket állapítottak meg. A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők) vagy
nemenként lebontva. Az ERFA és a Kohéziós Alap esetében a nemek szerinti bontásra a
legtöbb esetben nincs szükség. „F” = férfiak, „N”=nők, „Ö”=összesen.
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2.4.9. Beruházási prioritás
(A prioritási tengelyen belül minden egyes beruházási prioritásra megismétlendő)
Beruházási prioritás

1301/2013/EU rendelet 5. cikk 9) d közösségvezérelt
helyi fejlesztési stratégiák keretében végzett
beruházások

2.4.10. A beruházási prioritáshoz kapcsolódó egyedi célkitűzések és a várt eredmények
(A beruházási prioritáson belül minden egyes egyedi célkitűzésre megismétlendő)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának i. és ii. alpontja)
Azonosító

4.3.

Egyedi célkitűzés

A
tagállam
támogatással
eredmények

Erősebb összetartozás megteremtése a városi
közösségekben a kulturális kínálatbővítés és
közösségfejlesztés segítségével.
által
az
elérni

uniós
kívánt

A Partnerségi Megállapodás egyik fontos decentralizált
területi célja a helyi közösségek részvételének és
tudatosságának fokozása, a helyi társadalmak
megújítása. A térségileg decentralizált fejlesztések
egyik fő küldetése a helyi közösségek megerősítése a
helyi és közösségi alapú gazdaság fejlesztése.
Célunk, hogy az Európai Bizottság közösségvezérelt
helyi fejlesztésekről szóló útmutatójának megfelelően,
kísérleti jelleggel, integrált és stratégiára épülő
fejlesztések megvalósítását tegyük lehetővé városi
szinten.
Az integrált, közösségközpontú és közösségi igények
által vezérelt fejlesztési programok, illetve projektek az
élhető, egészséges és családbarát települési
környezet, illetve a helyi és közösségi alapú gazdaság
fejlesztését segítik elő. A városi közösségek nagyon
fontos terepei lehetnek a közösségi alapú
gazdaságfejlesztési módszertanok kialakításának, és
korlátozott mértékű, de mintaértékű elterjesztésének.
Az infrastrukturális fejlesztések mellett, ezekhez
szorosan kapcsolódva az ESZA átjárhatóság
keretében lehetőséget biztosítunk közösségfejlesztési,
-szervezési és -építési beavatkozásokkal arra, hogy a
lakosság aktívan tudja használni a városi, városrészi
közösségi tereket, illetve az elérhető közösségi
szolgáltatásokat.
A fejlesztések eredményeként javulni, illetve bővülni
fog az érintett városok kulturális és közösségi tereinek
és szolgáltatóinak infrastrukturális és szolgáltatási
minősége.
Ehhez
kapcsolódva
a
helyi
gazdaságfejlesztés feltételei is javulnak.
A közösségi igények által, a közösség aktív
bevonásával tervezett, fejlesztett helyi közösségi
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tereket és szolgáltatásokat a lakosság nagyobb
hajlandósággal fogja igénybe venni és jobban is fog
kötődni hozzá, mert maga is részese a fejlesztési
folyamatnak.
A fejlesztések, illetve közösségi programok és
projektek összességében elősegítik a népesség,
kiemelten a fiatalok helyben maradását, illetve
megtartását.
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55. táblázat: Programspecifikus eredménymutatók egyedi célkitűzésenként (az ERFA és a Kohéziós Alap tekintetében)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának ii. alpontja)
Mértékegység

Azonosító
Mutató

4.3.1.

4.3.2.

A HFS végrehajtás
keretében megújított
közösségi tereket
rendszeresen igénybe
80
vevő lakosság aránya

A közösségi,
szabadidős,
közszolgáltatást nyújtó
terekkel és
létesítményekkel való
lakossági
81
elégedettség

%

%

Régiókategória
(adott esetben)

fejlettebb

fejlettebb

Bázisérték

Bázisév

Célérték

79

(2023)
Adatforrás

A program
indulását
követően meghatározott érték a
projektek
indulásakor
elvégzett
kutatások
összegzéseként
A program
indulását
követően
meghatározott
érték a projektek
indulásakor
elvégzett

2015 (az
intézkedés
elindításától
függően)

2015 (az
intézkedés
elindításától
függően)

79

Az ERFA és a Kohéziós Alap esetében a célértékek lehetnek minőségiek vagy mennyiségiek.
Az indikátort központilag kialakított módszertan alapján, egységesen fogják a CLLD szervezetek mérni
81
Az indikátort központilag kialakított módszertan alapján, egységesen fogják a CLLD szervezetek mérni
80
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növekedés

növekedés

központi
módszertannal
előre
megállapított
felmérés alapján

központi
módszertannal
előre
megállapított
felmérés alapján

A
beszámolá
s
gyakoriság
a
program
indulását
megelőzőe
n, közben
és utána,
évente
minimum
egyszer

program
indulását
megelőzőe
n, közben
és utána,
évente
minimum

kutatások
összegzéseként

4.3.3.

4.3.4

Közösségi szinten
irányított városi helyi
fejlesztési stratégiával
érintett települések
lakosságszáma

Egy kulturális
rendezvényre jutó
látogatók átlagos
száma

egyszer

fő

fejlettebb

200 000

2015 (az
intézkedés
elindításától
függően)

növekedés

központi
módszertannal
előre
megállapított
felmérés alapján

program
indulását
megelőzőe
n, közben
és utána,
évente
minimum
egyszer

fő

fejlettebb

69,2

2010

növekedés

KSH

évente
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56. táblázat:

Közös eredménymutatók, amelyekre célértéket határoztak meg, és az egyedi célkitűzéshez kapcsolódó programspecifikus
eredménymutatók (beruházási prioritásonként és régiókategóriánként) (az ESZA tekintetében)

(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának ii. alpontja)
Azonosító

nem
releváns

82

Mutató

nem releváns

Régiókateg
ória

nem
releváns

A
mutató
mértékegys
ége

A
célmeghatáro
záshoz
használt
közös
kimeneti
mutató

Bázisér
ték

nem releváns

nem releváns

nem
releváns

F

A
bázisérték
és célérték
N Ö mértékegy
sége

nem
releváns

Bázisév

Célérték
(2023)
F

nem
releváns

N

82

Adatfor
rás

A
beszámol
ás
gyakorisá
ga

nem
releváns

nem
releváns

Ö

nem releváns

Ez a lista tartalmazza a közös eredménymutatókat, amelyekre célértéket állapítottak meg, és az összes programspecifikus eredménymutatót. A közös
eredménymutatók célértékeit számszerűsíteni kell; a programspecifikus eredménymutatók esetében a célértékek lehetnek minőségiek vagy mennyiségiek.
A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők), vagy nemenként lebontva. A bázisértékek ennek megfelelően kiigazíthatók. „F” = férfiak, „N”=nők,
„Ö”=összesen.
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57. táblázat: Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés eredménymutatói és az egyedi célkitűzéshez kapcsolódó programspecifikus eredménymutatók
(prioritási tengelyenként vagy valamely prioritási tengely része szerinti bontásban)
83

(Hivatkozás: az 1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikkének (3) bekezdése )
Azonosító

nem
releváns

83

84

Mutató

nem releváns

A
mutató
mértékegys
ége

A
célmeghatáro
záshoz
használt
közös
kimeneti
mutató

Bázisért
ék

nem releváns

nem releváns

nem
releváns

F

A
bázisérték
és célérték
N Ö mértékegy
sége

nem
releváns

Bázisév

Célérték
(2023)
F

nem
releváns

N

84

Adatforrá
s

A
beszámolá
s
gyakoriság
a

nem
releváns

nem
releváns

Ö

nem releváns

Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1304/2013/EU rendelete az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 470. o.).
Ez a lista tartalmazza a közös eredménymutatókat, amelyekre célértéket állapítottak meg, és az összes programspecifikus eredménymutatót. A közös
eredménymutatók célértékeit számszerűsíteni kell; a programspecifikus eredménymutatók esetében a célértékek lehetnek minőségiek vagy mennyiségiek.
Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés végrehajtásának monitoringjához használt, az 1304/2003/EU rendelet II. mellékletében szereplő összes
eredménymutatónak számszerűsített célértékhez kell kapcsolódnia. A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők), vagy nemenként lebontva. A
bázisértékek ennek megfelelően kiigazíthatók. „F” = férfiak, „N”=nők, „Ö”=összesen.
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2.4.11. A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések
(beruházási prioritásonként)
2.4.11.1. A támogatandó intézkedések típusának és példáinak ismertetése és ezek várható
hozzájárulása az egyedi célkitűzésekhez, beleértve adott esetben a fő célcsoportok,
az egyedi célterületek és a kedvezményezettek típusainak azonosítását
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás

1301/2013/EU rendelet 5. cikk 9) d közösségvezérelt helyi fejlesztési
stratégiák keretében végzett beruházások

Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD fejlesztések)
Az intézkedés kísérleti jelleggel, korlátozott számú, szakmai alapon kiválasztott városban
valósul meg.
Az intézkedés célja, hogy a városi helyi akciócsoportok (HACS) a közösségi bevonással
készülő helyi fejlesztési stratégiák alapján, az akcióterületek kijelölt közösségi és kulturális
tereinek fizikai rehabilitációját, ill. fejlesztését hajtsák végre a társadalom összetartozásának
erősítése és helyi gazdaság fellendülése érdekében. Az intézkedés keretében a kulturális és
közösségi terek, szolgáltatások fejlesztése, kínálatuk bővítése kap támogatást, lehetőség
szerint hozzájárulva a helyi gazdaság fejlesztéséhez is. Az alábbi főbb fejlesztési irányok
támogatása tervezett az intézkedés keretében, lehetővé téve egyúttal az önállóan megvalósuló
projekt-előkészítési tevékenységet is:
 Innovatív, területi közösségi szolgáltatást biztosító városi kulturális intézmények
felújítása, illetve eszközfejlesztése lehetőség szerint célcsoport specifikusan. Például
városi könyvtárak, közösségi házakban elektronikus könyv-, zene és filmtár kialakítása
és szolgáltatási kínálatának bővítése, új szolgáltatások bevezetése – innovatív olvasó,
illetve filmnéző és zenehallgató szoba kialakítása - fiatalok részére.
 Városrészi közösségi terek infrastrukturális felújítása, közösségi tereinek bővítése,
eszközfejlesztése, kreatív, új szolgáltatások befogadására alkalmas térré alakítása,
beleértve az önkormányzati, nonprofit és egyházi tulajdonú közösségi tereket is. A
beavatkozás keretében a leromlott állapotú közösségi terek felújítása fog megtörténni
olyan módon, hogy a lakosság különböző célcsoportjainak igényeit minél hatékonyabban
tudja szolgálni. A fiataloknak szabadidős infrastruktúra – pl.: gördeszkás, biciklis
gyakorlópálya, szabadtéri, ingyenes fittness edzőpálya stb. – kiépítése, a családosoknak
hagyományos, ugyanakkor biztonságos szolgáltatások garantálása – gyermekbarát
játszóterek létrehozása.
 A városi közösségi terek funkcióinak kialakításakor a helyi gazdaságfejlesztés
szolgálatát is szükséges szem előtt tartani, ezért az intézkedés támogatja olyan
térrészek kialakítását, ami alkalmas a helyi termékek bemutatására, értékesítésére,
illetve a hagyomány és kultúra megőrző helyi termékek készítésének oktatására.
 Közterek „közösségi tér funkcióinak” bővítése. A helyi kultúra, hagyományok, illetve
egyéb a helyi közösség által szervezett rendezvények lebonyolítására alkalmas térrész
kialakítása, fejlesztése, illetve a kapcsolódó eszközbeszerzések támogatása.
 ESZA típusú fejlesztések az intézkedésben: Kísérleti jellegű közösségfejlesztési,
identitásformálási, összetartozást, gazdaságfejlesztést, térhasználatot elősegítő
programok és akciók. Például: helyi illetve közösségi alapú gazdaságfejlesztési
megoldások népszerűsítése, kialakítása és elterjesztése; helyi kereskedelem
népszerűsítése; kulturális és sportprogramok stb.
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Fő célcsoportok: Közvetett célcsoport a helyi lakosság, míg közvetlen célcsoportok az érintett
területek önkormányzatai, önkormányzati intézményei, a program céljainak megvalósításában
releváns, állami finanszírozású intézményei, vállalkozásai, egyházi intézményei, civil
szervezetei és lakossága által létrehozott helyi akciócsoportok (HACS - CLLD szervezetek).
Egyedi célterületek: A támogatható tevékenységek célterületét a városi CLLD stratégiák
határozzák meg, az egyes Pest megyei városok és a budapesti kerületek, kerültrészek
területein. Az intézkedés kiemelt figyelmet kíván fordítani a fenti célok szerinti közösségi
fejlesztésekre a lakótelepeken.
Kedvezményezettek típusai: települési és kerületi önkormányzatok és intézményeik,
magánvállalkozások, civil szervezetek, egyházi jogi személyek, közintézmények
2.4.11.2. A műveletek kiválasztásában alkalmazandó vezérelvek
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás

1301/2013/EU rendelet 5. cikk 9. b) a rászoruló városi és falusi
közösségek és térségek fizikai rehabilitációjának, valamint a
gazdasági és társadalmi fellendülésnek támogatása

Az intézkedések során a CLLD módszertan szerint kettős kiválasztási kritériumnak kell
megfelelni. A helyi fejlesztési programokat megvalósító helyi akciócsoportok kiválasztása során
fő alapelv a CLLD előírások (minimum követelmények) teljesítése, ezen túl fontos szempont a
helyi fejlesztési stratégia minősége, integráltsága, többalapos finanszírozása és
megvalósíthatósága, továbbá a helyi fejlesztési stratégia összeállításában megvalósuló
partnerség (helyi vállalkozói, civil és közszféra partnersége). Figyelembe kell venni ezeken túl a
helyi fejlesztési stratégia megvalósítását célzó projektek kiválasztási folyamatának
átláthatóságát, a területalapú megközelítést és partnerséget, továbbá a helyi akciócsoport
szakmai, animációs és kommunikációs képességeit, valamint adminisztratív kapacitását is.
A helyi fejlesztési stratégiák végrehajtását szolgáló fejlesztési projektek kiválasztásánál a
legfontosabb szempontok közé tartozik a helyi stratégia és a térségben irányadó egyéb
fejlesztési stratégiák teljesítéséhez való hozzájárulás, a költségvetési keret és a meghatározott
célok elérésének aránya, összhangja, továbbá a beavatkozások integráltsága, innovatív
jellege, újszerűsége, valamint a helyi közösség aktivizálása, a célcsoport specifikus
közösségfejlesztési, ill. térségfejlesztési hatások.
A fejlesztéseknek kiemelten kell támogatni a népesség, különösen a fiatalok helyben
maradását és megtartását.
A fenti szempontok együttesen biztosítják, hogy azok a programok kerüljenek megvalósításra,
amelyek legjobban szolgálják a városi közösségek összetartozását, identitásának erősödését
és lakosság lakókörnyezetével és viszonyaival való elégedettséget.

2.4.11.3. Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása (adott esetben)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás
Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása

1301/2013/EU rendelet 5. cikk 9) d
közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák
keretében végzett beruházások
Pénzügyi eszköz nem tervezett
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2.4.11.4. Nagyprojektek tervezett alkalmazása (adott esetben)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás

1301/2013/EU rendelet 5. cikk 9) d
közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák
keretében végzett beruházások

Nagyprojekt nem tervezett
2.4.11.5. Kimeneti mutatók beruházási prioritásonként és adott esetben régiókategóriánként
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iv.alpontja)
58. táblázat: Közös és programspecifikus kimeneti mutatók
(beruházási prioritásonként, régiókategóriánkénti bontásban az ESZA és adott esetben az ERFA
tekintetében)
Azonosít
ó

Mutató

Mértékegys
ég

Alap

Régiókat
e-gória
(adott
esetben)

Célérték
85
(2023)
F

N

Adatforrás

A beszámolás
gyakorisága

Ö

1301/201
3/EU
rendelet
5. cikk 9)
d

Városi
környeze
tben
épített
vagy
helyreállí
tott közvagy
keresked
elmi
épületek

m²

ERFA

fejlettebb

1 000

FAIR

évente

1301/201
3/EU
rendelet
5. cikk 9)
d

Városi
környeze
tben
létrehozo
tt vagy
helyreállí
tott
nyitott
terek

m²

ERFA

fejlettebb

65 000

FAIR

évente

85

Az ESZA esetében ez a lista tartalmazza azokat a közös kimeneti mutatókat, amelyekre
célértéket állapítottak meg. A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők) vagy
nemenként lebontva. Az ERFA és a Kohéziós Alap esetében a nemek szerinti bontásra a
legtöbb esetben nincs szükség. „F” = férfiak, „N”=nők, „Ö”=összesen.
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1301/201
3/EU
rendelet
5. cikk 9)
d

A
program
okban
részt
vevők
száma

fő

ERFA

fejlettebb

10 000

FAIR

évente

1301/201
3/EU
rendelet
5. cikk 9)
d

A
társadal
mi
partnerek
vagy
nem
önkormá
nyzati
szerveze
tek által
teljesen
vagy
részben
végrehajt
ott
program
ok
száma

db

ERFA

fejlettebb

150

FAIR

évente

2.4.12. Szociális innováció, transznacionális együttműködés és hozzájárulás az 1–7. tematikus
86
célkitűzéshez
87
Az ESZA-ra vonatkozó egyedi rendelkezések , adott esetben (prioritási tengelyenként, és adott
esetben régiókategóriánként): szociális innováció, transznacionális együttműködés és az ESZA
hozzájárulása az 1–7. tematikus célkitűzéshez.
A prioritási tengely tervezett intézkedései következőkhöz való hozzájárulásának ismertetése:
szociális innováció (amennyiben nem tartozik meghatározott prioritási tengelybe);
transznacionális együttműködés (amennyiben nem tartozik meghatározott prioritási tengelybe);
az 1303/2013/EU rendelet 9. cikke első albekezdésének 1–7. pontjában említett tematikus
célkitűzések.
Prioritási tengely

4. Települési környezet- és közszolgáltatás-fejlesztés

nem releváns

86
87

Csak az ESZA által támogatott programokra.
Az ESZA esetében ez a lista tartalmazza az összes közös kimeneti mutatót, amelyekre
célértéket állapítottak meg, és az összes programspecifikus kimeneti mutatót.
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2.4.13. Eredményességmérési keret
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának v. alpontja és II. melléklete)
59. táblázat: A prioritási tengely eredményességmérési kerete
(alaponként, az ERFA és az ESZA tekintetében, és régiókategóriánként)
Prioritási
tengely

Mutató
típusa

Azon
o-sító

(A
végrehajtás
kulcsfontosságú lépése,
pénzügyi,
kimeneti,
vagy
adott
esetben
eredménymutató)

4. Települési
környezet- és
közszolgáltat
ás-fejlesztés

88

89
90

kimeneti

Mutató
vagy
a
végrehajt
ás
kulcsfont
osságú
lépése

Mérté
kegys
ég,
adott
esetbe
n

Alap

88

Régiók
ategória

2018-ra
vonatkozó
részcél

4.1.

m

2

Adat
forrá

A
mutató
relevanciájának
ismertetése,
adott
esetben

s

F

Városi
környezet
ben
létrehozot
t
vagy
helyreállít
ott nyitott

Végső
cél
90
(2023)

2018-ra
vonatkozó
89
részcél

ERFA

fejletteb
b

43 000

N

43 000

Ö

F

N Ö

215
000

KSH

nem releváns

Ahol az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezést valamely prioritási tengely részeként hajtják végre, az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre meghatározott
részcélokat és célértékeket külön kell választani a prioritási tengely más részcéljaitól és célértékeitől az 1303/2013/EU rendelet 22. cikke (7) bekezdésének
ötödik albekezdésében említett végrehajtási aktusoknak megfelelően, mivel az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés forrásai (a kezdeményezés számára
nyújtott összeg és a kiegészítő ESZA-támogatás) nem részei az eredményességi tartaléknak.
A részcélok megadhatók összesítve (férfiak+nők) vagy nemenként lebontva. „F” = férfiak, „N”=nők, „Ö”=összesen
A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők) vagy nemenként lebontva. „F” = férfiak, „N”=nők, „Ö”=összesen.
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terek

4. Települési
környezet- és
közszolgáltat
ás-fejlesztés

pénzügyi

1.2.

Kifizetett
támogatá
sok
aránya a
teljes
hétéves
keret %ában

%

ERFA

fejletteb
b

20%

20%

100%

FAIR
nem releváns

Kiegészítő minőségi információ az eredményességmérési keret kialakításáról
(választható)
nem releváns
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2.4.14. Beavatkozási kategóriák
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának vi. alpontja)
A Bizottság által elfogadott nómenklatúrán alapuló, a prioritási tengely tartalmának megfelelő
beavatkozási kategóriák és az uniós támogatások indikatív bontása.
91

60–64. táblázat: Beavatkozási kategóriák
(alaponként és régiókategóriánként, amennyiben a prioritási tengely egynél több alapra vagy
régiókategóriára vonatkozik)
60. táblázat: 1. dimenzió – Beavatkozási terület
Alap

ERFA

Régiókategória

fejlettebb

Prioritási tengely
4. Települési környezet- és
közszolgáltatás-fejlesztés

Kód
052

Összeg (EUR)
23.787.986

4. Települési környezet- és
közszolgáltatás-fejlesztés

055

32.181.019

4. Települési környezet- és
közszolgáltatás-fejlesztés

097

13.818.362

61. táblázat: 2. dimenzió – Finanszírozási forma
Alap

ERFA

Régiókategória

fejlettebb

Prioritási tengely
4. Települési környezet- és
közszolgáltatás-fejlesztés

Kód
01

Összeg (EUR)
69.787.367

Prioritási tengely
4. Települési környezet- és
közszolgáltatás-fejlesztés

Kód
01

Összeg (EUR)
30.782.953

4. Települési környezet- és
közszolgáltatás-fejlesztés

02

29.253.311

4. Települési környezet- és
közszolgáltatás-fejlesztés

03

9.751.103

62. táblázat: 3. dimenzió – Területtípus
Alap

ERFA

Régiókategória

fejlettebb

91

Az összegek tartalmazzák az uniós támogatás teljes összegét (fő allokáció és az
eredményességi tartalékból nyújtott összeg).

|

137

63. táblázat: 4. dimenzió – Területi végrehajtási mechanizmusok
Alap

ERFA

Régiókategória

fejlettebb

Prioritási tengely
4. Települési környezet- és
közszolgáltatás-fejlesztés
4. Települési környezet- és
közszolgáltatás-fejlesztés
4. Települési környezet- és
közszolgáltatás-fejlesztés

Kód
02

Összeg (EUR)
29.271.790

04

26.697.215

06

13.818.362
92

64. táblázat: 6. dimenzió – ESZA másodlagos téma (csak ESZA)
Alap

ERFA

Régiókategória

fejlettebb

Prioritási tengely
nem releváns

Kód
nem releváns

Összeg (EUR)
nem releváns

2.4.15. A technikai segítségnyújtás tervezett alkalmazásának összefoglalása, beleértve szükség
esetén a programok irányításában és kontrolljában részt vevő hatóságok és
kedvezményezettek adminisztratív kapacitásának megerősítését célzó intézkedéseket
is (adott esetben)
(prioritási tengelyenként)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának vii. alpontja)
Prioritási tengely

4. Települési környezet- és közszolgáltatás-fejlesztés

nem releváns

92

Adott esetben az 1303/2013/EU rendelet 9. cikke első bekezdésének 1–7. pontjában említett
tematikus célkitűzésekhez való ESZA-hozzájárulásra vonatkozó számszerűsített információ
megadása.
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2.5. Társadalmi együttműködést szolgáló és a humán erőforrás fejlesztését támogató
programok
A prioritási tengely azonosítója
A prioritási tengely címe

5.
Társadalmi együttműködést szolgáló és a humán
erőforrás fejlesztését támogató programok

A teljes prioritási tengely végrehajtása kizárólag
pénzügyi eszközök révén történik.

nem releváns

A teljes prioritási tengely végrehajtása kizárólag
uniós szinten létrehozott pénzügyi eszközök révén
történik.

nem releváns

A teljes prioritási tengely végrehajtása
közösségvezérelt helyi fejlesztés révén történik.

nem releváns

Az ESZA esetében: A teljes prioritási tengely a
szociális innovációt vagy a transznacionális
együttműködést, vagy mindkettőt szolgálja.

nem releváns

2.5.1. Egynél több régiókategóriára, tematikus célkitűzésre vagy alapra vonatkozó prioritási
tengely kialakításának indokolása (adott esetben)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikkének (1) bekezdése).
A Társadalmi együttműködést szolgáló és a humán erőforrás fejlesztését támogató programok
elnevezésű prioritási tengely a 9. és 10. számú tematikus célokra terjed ki. Az egyes tematikus
célokon belül az alábbi beruházási prioritások terén avatkozik be:
9. tematikus célkitűzés
a) Marginalizálódott közösségek – például a romák
(1304/2013/EU rendelet 3. cikk (1) b) ii.);

– társadalmi-gazdasági integrációja

b) a megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés biztosítása,
beleértve az egészségügyi szolgáltatásokat és a közérdekű szociális szolgáltatásokat
(1304/2013/EU rendelet 3. cikk (1) b) iv.).
10. tematikus célkitűzés
Korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a korai iskolaelhagyás megelőzése, valamint a
minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés előmozdítása a koragyermekkori nevelésben, az alapés középfokú oktatásban, ideértve az oktatásba való visszatérést ösztönző formális, informális és
nem formális tanulási formákat is (1304/2013/EU rendelet 3. cikk (1) c) i.);
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2.5.2. Alap, régiókategória és az uniós támogatás kiszámításának alapja
(A prioritási tengelyen belül minden egyes kombinációra megismétlendő)
Alap

ESZA

Régiókategória

fejlettebb

A
számítás
alapja
(összes
elszámolható
költség
vagy
elszámolható közkiadás)
A legkülső régiókra és az északi
ritkán lakott régiókra vonatkozó
régiókategóriák (adott esetben)

összes elszámolható költség
nem releváns

2.5.3. Beruházási prioritás
(A prioritási tengelyen belül minden egyes beruházási prioritásra megismétlendő)
Beruházási prioritás
1304/2013/EU rendelet 3. cikk (1) b) ii. a
marginalizálódott közösségek – például a romák –
társadalmi-gazdasági integrációja
2.5.4. A beruházási prioritáshoz kapcsolódó egyedi célkitűzések és a várt eredmények
(A beruházási prioritáson belül minden egyes egyedi célkitűzésre megismétlendő)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának i. és ii. alpontja)
Azonosító

5.1.

Egyedi célkitűzés
A
tagállam
támogatással
eredmények

Társadalmi együttműködés erősítése
által
az
elérni

uniós
kívánt

A célhoz kapcsolódó fejlesztések a rászoruló
személyek számának csökkentését, a társadalmi
felzárkózás támogatását, az esélyek növelését
szorgalmazzák társadalmi együttműködést szolgáló
programok elindításával, illetve továbbvitelével.
E specifikus cél a Magyar Nemzeti Társadalmi
Felzárkózási Stratégia II. (NTFS) mentén hozzájárul a
hátrányos
helyzetek
átörökítésének
megakadályozásához, aminek hatására csökken a
rászoruló gyermekek aránya, javulnak a roma és
mélyszegénységben élő gyermekek életesélyei,
csökkennek a szociokulturális hátrányaik.
A
fejlesztések eredményeként lehetővé válik a hátrányos
helyzetű személyek nyílt munkaerő-piacra átvezető
aktív munkaerő-piaci programokba történő belépésre
való felkészítése, csökken a marginalizált közösségek
száma, növekszenek a telepszerű lakókörnyezetben
élők képzettségi és foglalkoztatási mutatói, lakhatási
körülményei és szolgáltatásokhoz való hozzájutásuk.
Erősödik az eltérő szocio-kulturális hagyományokkal
rendelkező csoportok együttműködése.
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65. táblázat: Programspecifikus eredménymutatók egyedi célkitűzésenként (az ERFA és a Kohéziós Alap tekintetében)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának ii. alpontja)
Azonosító

nem
releváns

93

Mutató

nem releváns

Mértékegység

nem releváns

Régiókategóri
a
(adott
esetben)

nem releváns

Bázisérték

Bázisév

nem releváns

Célérték

nem
releváns

Az ERFA és a Kohéziós Alap esetében a célértékek lehetnek minőségiek vagy mennyiségiek.
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93

(2023)

nem releváns

Adatforrás

nem releváns

A
beszámolá
s
gyakoriság
a
nem
releváns

66. táblázat: Közös eredménymutatók, amelyekre célértéket határoztak meg, és az egyedi célkitűzéshez kapcsolódó programspecifikus
eredménymutatók (beruházási prioritásonként és régiókategóriánként) (az ESZA tekintetében)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának ii. alpontja)
Azonosító

5.1.1.

94

Mutató

A társadalmi
felzárkózást elősegítő
programokat
sikeresen elvégző
személyek száma

Régiókateg
ória

fejlettebb

A
mutató
mértékegys
ége

A
célmeghatáro
záshoz
használt
közös
kimeneti
mutató

fő

nem releváns

Bázisér
ték
F

A
bázisérték
és célérték
N Ö mértékegy
sége

kidolozá
s alatt

fő

Bázisév

Célérték
(2023)
F

2013

N

94

Adatforrá
s

A
beszá
molás
gyakori
sága

monitoring

évente

Ö

4.800

Ez a lista tartalmazza a közös eredménymutatókat, amelyekre célértéket állapítottak meg, és az összes programspecifikus eredménymutatót. A közös
eredménymutatók célértékeit számszerűsíteni kell; a programspecifikus eredménymutatók esetében a célértékek lehetnek minőségiek vagy mennyiségiek.
A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők), vagy nemenként lebontva. A bázisértékek ennek megfelelően kiigazíthatók. „F” = férfiak, „N”=nők,
„Ö”=összesen.
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67. táblázat: Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés eredménymutatói és az egyedi célkitűzéshez kapcsolódó programspecifikus eredménymutatók
(prioritási tengelyenként vagy valamely prioritási tengely része szerinti bontásban)
95

(Hivatkozás: az 1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikkének (3) bekezdése )
Azonosító

nem
releváns

95

96

Mutató

nem releváns

A
mutató
mértékegys
ége

A
célmeghatáro
záshoz
használt
közös
kimeneti
mutató

Bázisért
ék

nem releváns

nem releváns

nem
releváns

F

A
bázisérték
és célérték
N Ö mértékegy
sége

nem
releváns

Bázisév

Célérték
(2023)
F

nem
releváns

N

96

Adatfor
rás

A
beszámol
ás
gyakorisá
ga

nem
releváns

nem
releváns

Ö

nem releváns

Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1304/2013/EU rendelete az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 470. o.).
Ez a lista tartalmazza a közös eredménymutatókat, amelyekre célértéket állapítottak meg, és az összes programspecifikus eredménymutatót. A közös
eredménymutatók célértékeit számszerűsíteni kell; a programspecifikus eredménymutatók esetében a célértékek lehetnek minőségiek vagy mennyiségiek.
Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés végrehajtásának monitoringjához használt, az 1304/2003/EU rendelet II. mellékletében szereplő összes
eredménymutatónak számszerűsített célértékhez kell kapcsolódnia. A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők), vagy nemenként lebontva. A
bázisértékek ennek megfelelően kiigazíthatók. „F” = férfiak, „N”=nők, „Ö”=összesen.
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2.5.5. A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések
(beruházási prioritásként)
2.5.5.1. A támogatandó intézkedések típusának és példáinak ismertetése és ezek várható
hozzájárulása az egyedi célkitűzésekhez, beleértve adott esetben a fő célcsoportok,
az egyedi célterületek és a kedvezményezettek típusainak azonosítását
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás

1304/2013/EU rendelet 3. cikk (1) b) ii. a marginalizálódott
közösségek – például a romák – társadalmi-gazdasági integrációja

Kiemelt társadalmi felzárkózási programok
A rászoruló családokban élő gyermekek esélyteremtését célzó programok valósulnak
meg, amelyek a lehető legkorábbi életkortól kezdve a szülők bevonásával, életszakaszokon
átívelő programokkal segítik a lakókörnyezeti és szocio-kulturális hátrányokkal induló
gyermekek sikeres felzárkózását, kiemelt figyelemmel a Biztos Kezdet szolgáltatások
kialakítására és továbbfejlesztésére, valamint szolgáltatáshiányos kistelepüléseken a teljes
gyermek- és ifjúsági korosztály számára biztosított egyszerű és fenntartható szolgáltatások
létrehozására.
A mélyszegénységben, valamint nagyarányú alacsony státuszú népességgel rendelkező
területeken élők felzárkózását segítő integrált programok indítása és továbbvitele valósul
meg. Az alcsony státuszú élethelyzetek felszámolása a generációkon át mélyülő foglalkoztatási, iskolázottsági, egészségügyi, lakhatási közösségi, szociokulturális és
diszkriminációs - hátrányok felszámolását jelenti, a különféle humán és infrastrukturális
eszközök összehangolt biztosításával, valamint az érintettek és a helyi közösségek aktív
részvételével. A fejlesztések alapja a célterületen zajló folyamatos szakmai jelenlét. A program
segítségével javulnak a mélyszegénységben, illetve a nagyarányú alacsony státuszú
népességgel rendelkező területeken élők körülményei és szolgáltatásokhoz való hozzáférésük,
bekapcsolódnak adott település vérkeringésébe. A különféle operatív programokból támogatott
komplex telepprogramok országosan egységes szakmai módszertani támogatás, koordináció,
valamint nyomon követés mellett működnek.
A halmozottan hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci eszközökben való
részvételének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése érdekében
szükséges ezen csoportok munkalehetőségeinek bővítése a KMR területén élők
foglalkoztathatóságának erősítését célzó fejlesztések keretében. A hátrányos helyzetű
társadalmi csoportok részére a foglalkoztathatóság javítását megalapozó kompetenciák
fejlesztésére irányuló tanulási programok valósulnak meg, míg a munka világából tartósan
kiszorult halmozottan hátrányos helyzetű emberek esetében többirányú összehangolt
beavatkozásra van szükség: az elhelyezkedés ösztönzése, egyénre szabott segítségnyújtás,
tanácsadás, a kulturális és társadalmi tőke növelése, önsegítő képesség erősítése, mentorálás,
munkatapasztalat szerzése és megélhetési támogatás, valamint foglalkoztatásba ágyazott
képzés (kiemelten romák esetében, pl. közszolgáltatásokban való foglalkoztatásuk érdekében).
A munka világából tartósan kiszorultak egy része számára az elsődleges munkaerő-piac első
körben nem tud megfelelő munkát biztosítani, ezért fejleszteni kell a számukra munkahelyet
teremtő társadalmi integrációt szolgáló társadalmi vállalkozásokat, egyúttal folyamatos
tanácsadást és egyénre szabott szociális és mentális segítséget kínálva számukra. A
hátrányenyhítést segíti a szociális gazdaság fejlesztésén keresztül a helyi adottságokra épülő
újszerű modellek bevezetése és innovatív megoldások kialakítása is.
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A társadalmi együttélés, a társadalmi párbeszéd erősítését szolgálják egyrészt a helyi
közösségek és a hátrányos helyzetűek, romák civil szerveződéseit fejlesztő programok a
KMR területén. A cél e tekintetben az érintettek bevonása, aktív társadalmi részvételük
erősítése, civil szerveződéseik (kiemelten romák, roma nők esetében) támogatása, nemzetiségi
önkormányzataik fejlesztése, roma nők közéletben való részvételének segítése. Szervezeteik
komplex fejlesztése, képessé tételük a hazai és nemzetközi fejlesztési programokban való aktív
részvételre, számukra komplex szervezetfejlesztési szolgáltatások nyújtása.
A társadalmi együttélést segítik másrészt a kölcsönös társadalmi szemléletformáló, illetve
antidiszkriminációs programok, továbbá az interkulturális párbeszéd támogatása, pl. roma
kulturális identitás megőrzése, interaktív kultúraközvetítő programok.
Szakmai együttműködések (szakmai műhelyek) létrehozása szükséges az egyes
célcsoportokkal kapcsolatos tapasztalatok megvitatásához, valamint a szükségleteiket
kielégítő, társadalmi (re)integrációjukat segítő komplex innovatív modellprogramok
kidolgozásának támogatásához. Ehhez kapcsolódóan a megvalósítás, illetve a
tartalomfejlesztés során a szakmai képzési programoknak a helyi jellegű problémákra és/vagy
célcsoportokra kell fókuszálniuk. (pl. fővárosi nagyarányú alacsony státuszú népességgel
rendelkező területek, lakott külterületek – Pest megye esetében; hajléktalanok). A szakmai
műhelyeknek/együttműködéseknek az önkormányzatok, intézmények és civil szervezetek
részvételével kell megvalósulniuk.
A társadalmi felzárkózási kihívások sikeres kezeléséhez elengedhetetlen a Magyar Nemzeti
Társadalmi Felzárkózási Stratégia II. (NTFS) elveinek és céljainak érvényesítése a
szakpolitikai fejlesztéseknél. Biztosítani kell országos szinten a különböző átfogó, illetve
horizontális szempontok (pl. esélyegyenlőség, társadalmi felzárkózás) megismerését és
alkalmazását a közszolgálati munkában és továbbképzésben. A humán és igazgatási
szolgáltatások, valamint intézményi működési módok fejlesztése során biztosítani kell az NTFS
elveinek és céljainak megfelelő érvényesülését.
Főbb célcsoportok: Hátrányos helyzetű gyermekek, nagyarányú alacsony státuszú
népességgel rendelkező területeken élő lakosság, romák, hátrányos helyzetű csoportok,
lakosság, szakemberek.
Specifikus célterületek: Kedvezményezettek típusának meghatározása: Költségvetési szervek, helyi önkormányzatok
és társulásaik, non-profit szervezetek, egyházi jogi személyek, civil szervezetek, szociális
szövetkezetek.
2.5.5.2. A műveletek kiválasztásában alkalmazandó vezérelvek
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás

1304/2013/EU rendelet 3. cikk (1) b) ii. a marginalizálódott
közösségek – például a romák – társadalmi-gazdasági integrációja

A beruházási prioritás keretében tervezett beruházásoknak minden esetben meg kell felelniük
az általános kritériumoknak:


költséghatékonynak kell lenniük,



jövőbeni működtetésüknek pénzügyi és funkcionális tekintetben fenntarthatónak kell lennie,
illetve



biztosítaniuk kell a fejlesztés illeszkedését a szolgáltatásnyújtás komplex rendszerébe
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2.5.5.3. Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása (adott esetben)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás
Pénzügyi
eszközök
tervezett alkalmazása

1304/2013/EU rendelet 3. cikk (1) b) ii. a marginalizálódott
közösségek – például a romák – társadalmi-gazdasági integrációja
Pénzügyi eszköz nem tervezett

2.5.5.4. Nagyprojektek tervezett alkalmazása (adott esetben)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás

1304/2013/EU rendelet 3. cikk (1) b) ii. a marginalizálódott közösségek
– például a romák – társadalmi-gazdasági integrációja
Nagyprojekt nem tervezett
2.5.5.5. Kimeneti mutatók beruházási prioritásonként és adott esetben régiókategóriánként
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iv.alpontja)
68. táblázat: Közös és programspecifikus kimeneti mutatók
(beruházási prioritásonként, régiókategóriánkénti bontásban az ESZA és adott esetben az ERFA
tekintetében)
Azonosít Mutató
Mértékegys Alap
Régiókat Célérték
Adatforrás
A beszámolás
97
ó
ég
e-gória
(2023)
gyakorisága
(adott
esetben)
F
N Ö

1304/201
3/EU
rendelet
3. cikk
(1) b) ii

97

Inaktív
résztvev
ők
száma

fő

ESZA

fejlettebb

8.000

monitoring

évente

Az ESZA esetében ez a lista tartalmazza azokat a közös kimeneti mutatókat, amelyekre
célértéket állapítottak meg. A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők) vagy
nemenként lebontva. Az ERFA és a Kohéziós Alap esetében a nemek szerinti bontásra a
legtöbb esetben nincs szükség. „F” = férfiak, „N”=nők, „Ö”=összesen.
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2.5.6. Beruházási prioritás
(A prioritási tengelyen belül minden egyes beruházási prioritásra megismétlendő)
Beruházási prioritás
1304/2013/EU rendelet 3. cikk (1) b) iv. a
megfizethető,
fenntartható
és
minőségi
szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés biztosítása,
beleértve az egészségügyi szolgáltatásokat és a
közérdekű szociális szolgáltatásokat
2.5.7. A beruházási prioritáshoz kapcsolódó egyedi célkitűzések és a várt eredmények
(A beruházási prioritáson belül minden egyes egyedi célkitűzésre megismétlendő)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának i. és ii. alpontja)
Azonosító

5.2.

Egyedi célkitűzés
A
tagállam
támogatással
eredmények

Magasabb színvonalú humán közszolgáltatások
nyújtása
által
az
elérni

uniós
kívánt

A társadalmi felzárkózás egyik alapfeltétele, hogy a
lakosság
elérje
a
megfelelő
minőségű
közszolgáltatásokat.
A szociális intézményekben dolgozókat célzó új
életpálya
kialakítása,
a
szervezeti
működés
korszerűsítése, a szakmai-módszertani fejlesztések,
valamint
a
kitagolás
folyamatának
segítése
eredményeként olyan korszerű és hatékony szociális
intézményi hálózat jön létre, amely a lakosság
számára
elérhető
és
megfelelő
minőségű
közszolgáltatásokat tud biztosítani.
Az egészségügyi szolgáltatások fejlesztésén, valamint
a humánerőforrás fejlesztésén és képzésén keresztül
mindenki számára elérhető és magasabb színvonalú
szolgáltatásokat nyújtó ellátórendszer alakítható ki,
amely hozzájárul a lakosság egészségben eltöltött
életéveinek növeléséhez.
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69. táblázat: Programspecifikus eredménymutatók egyedi célkitűzésenként (az ERFA és a Kohéziós Alap tekintetében)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának ii. alpontja)
Azonosító

nem
releváns

98

Mutató

nem releváns

Mértékegység

nem releváns

Régiókategóri
a
(adott
esetben)

nem releváns

Bázisérték

nem releváns

Bázisév

Célérték

nem
releváns

Az ERFA és a Kohéziós Alap esetében a célértékek lehetnek minőségiek vagy mennyiségiek.
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98

(2023)

nem releváns

Adatforrás

nem releváns

A
beszámolá
s
gyakorisá
ga
nem
releváns

70. táblázat:

Közös eredménymutatók, amelyekre célértéket határoztak meg, és az egyedi célkitűzéshez kapcsolódó programspecifikus
eredménymutatók (beruházási prioritásonként és régiókategóriánként) (az ESZA tekintetében)

(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának ii. alpontja)
Azonosító

5.2.1.

99

Mutató

Képzési programokat
sikeresen befejező
személyek száma

Régiókateg
ória

fejlettebb

A
mutató
mértékegys
ége

A
célmeghatáro
záshoz
használt
közös
kimeneti
mutató

Bázisér
ték

fő

nem releváns

kidolgoz
ás alatt

F

A
bázisérték
és célérték
N Ö mértékegy
sége

fő

Bázisév

Célérték
(2023)
F

2013

99

N

16.000

Adatfor
rás

A
beszámol
ás
gyakorisá
ga

monitori
ng

évente

Ö

Ez a lista tartalmazza a közös eredménymutatókat, amelyekre célértéket állapítottak meg, és az összes programspecifikus eredménymutatót. A közös
eredménymutatók célértékeit számszerűsíteni kell; a programspecifikus eredménymutatók esetében a célértékek lehetnek minőségiek vagy mennyiségiek.
A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők), vagy nemenként lebontva. A bázisértékek ennek megfelelően kiigazíthatók. „F” = férfiak, „N”=nők,
„Ö”=összesen.
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71. táblázat: Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés eredménymutatói és az egyedi célkitűzéshez kapcsolódó programspecifikus eredménymutatók
(prioritási tengelyenként vagy valamely prioritási tengely része szerinti bontásban)
(Hivatkozás: az 1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikkének (3) bekezdése
Azonosító

nem
releváns

100

101

Mutató

nem releváns

A
mutató
mértékegys
ége

A
célmeghatáro
záshoz
használt
közös
kimeneti
mutató

Bázisért
ék

nem releváns

nem releváns

nem
releváns

F

A
bázisérték
és célérték
N Ö mértékegy
sége

nem
releváns

100

)

Bázisév

Célérték
(2023)
F

nem
releváns

N

101

Adatfor
rás

A
beszámol
ás
gyakorisá
ga

nem
releváns

nem
releváns

Ö

nem releváns

Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1304/2013/EU rendelete az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 470. o.).
Ez a lista tartalmazza a közös eredménymutatókat, amelyekre célértéket állapítottak meg, és az összes programspecifikus eredménymutatót. A közös
eredménymutatók célértékeit számszerűsíteni kell; a programspecifikus eredménymutatók esetében a célértékek lehetnek minőségiek vagy mennyiségiek.
Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés végrehajtásának monitoringjához használt, az 1304/2003/EU rendelet II. mellékletében szereplő összes
eredménymutatónak számszerűsített célértékhez kell kapcsolódnia. A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők), vagy nemenként lebontva. A
bázisértékek ennek megfelelően kiigazíthatók. „F” = férfiak, „N”=nők, „Ö”=összesen.
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2.5.8. A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések
(beruházási prioritásként)
2.5.8.1. A támogatandó intézkedések típusának és példáinak ismertetése és ezek várható
hozzájárulása az egyedi célkitűzésekhez, beleértve adott esetben a fő célcsoportok,
az egyedi célterületek és a kedvezményezettek típusainak azonosítását
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás

1304/2013/EU rendelet 3. cikk (1) b) iv. a megfizethető, fenntartható
és minőségi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés biztosítása,
beleértve az egészségügyi szolgáltatásokat és a közérdekű szociális
szolgáltatásokat

Szociális intézményi háló tartalom- és kompetenciafejlesztése
A szociális képzések fejlesztése keretében a KMR területén a szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ellátásban dolgozók szakmai felkészültségét, annak megújítását,
képességeik, kompetenciáik fejlesztését célzó továbbképzések kidolgozását, biztosítását,
valamint a szakmai támogató szolgáltatások és a gyakorlati munka igényeinek
összehangolását valósítja meg a program. Ugyancsak figyelmet kell fordítani az önkéntesség
elterjesztésére és központi koordinálására.
A közösségi alapú szolgáltatásokra való átállás érdekében elsődleges tevékenység a
szociális szolgáltatások minőségi fejlesztése a szolgáltatás színvonalának növelése, a
hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklése és az állami kiadások hatékonyabb
felhasználásának javítása jegyében. Fontos a KMR területén működő országos és regionális
hatókörű szociális és gyermekvédelmi bentlakásos intézmények kiváltása, az Európai
Bizottság általános módszertanán alapuló támogatása, a folyamat egészének irányítása,
továbbá az egyes kiváltási lépések megfelelő előkészítése és a kiváltást támogató
mentorhálózat fejlesztése.
Az intézkedés keretében sor kerül a rehabilitáció komplex folyamatát segítő fejlesztések
megvalósítására, különösen az elemi rehabilitáció és a foglalkozási rehabilitáció területén,
amelyeket kiegészít a nem fizikai hozzáférhetőség javítása.
Főbb célcsoportok: a fejlesztéssel érintett terület lakossága
Specifikus célterületek: Kedvezményezettek típusának meghatározása: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
(NCSSZI), Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK),
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH), Vakok Állami Intézete, Térségi Integrált
Szakképző Központok (TISZK), Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ (BMIK),
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, KMR Munkaügyi Központ, Országos Rehabilitációs és
Szociális Szakértői Intézet (ORSZI). Bentlakásos intézményeket fenntartó központi szervek,
helyi önkormányzatok, civil és egyházi szervezetek, központi közigazgatási szervek, állami
fenntartású intézmények.
Egészségügyi ellátórendszer szolgáltatás- és kompetenciafejlesztése
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A központi régió prevenciós kapacitásainak, szolgáltatásainak fejlesztése keretében egyrészt új
egészségfejlesztési irodák létrehozására, illetve a már meglévők szolgáltatásainak
fejlesztésére kerül sor. Az irodák létrehozásának alapvető célja a szív-érrendszeri és
daganatos megbetegedések megelőzése, valamint a korai és elkerülhető halálozást
befolyásoló életmód befolyásolása, az egyén egészségi állapotának javítása érdekében. Az
egészségfejlesztési irodák oly módon javítják az egészségügyi ellátórendszer prevenciós
tevékenységét, hogy a háziorvosi szolgálatoktól, a járóbeteg szakrendelésről vagy fekvőbeteg
szakellátást követően az egészségfejlesztési irodákba irányított életmódváltásra szorulókat,
vagy saját elhatározásukból életmódváltást kezdeményezőket kockázatbecslés alapján
életmódváltó programokba vonják be, valamint követik a programokban való részvételüket.
Tekintettel arra, hogy napjainkban is a krónikus nem fertőző betegségek jelentik a
betegségteher túlnyomó részét, azok megfelelő kezelése érdekében elengedhetetlen az
egészségfejlesztési irodák és a Térségi Egészségszervezési Központok együttműködésében
krónikus betegségmenedzsment programok bevezetése, amelyek célja az egészségügyi
kapacitások gazdaságos felhasználása, az egészségügyi ellátások összehangolt
igénybevétele.
Továbbá az intézkedés támogatja a lelki egészség fejlesztését: lelki egészség központok
létrehozását, illetve a már meglévők szolgáltatásainak fejlesztését a KMR területén, amelyek
feladata a lelki egészséggel kapcsolatos tanácsadás, támogatás, a még ki nem alakult mentális
betegségek korai felismerése és megelőzése. Olyan szervezeti egységek létrehozása
szükségeltetik, amelyek az élethelyzetükből adódóan magas kockázatú csoportok számára
nyújtanak rövid, célzott konzultációs lehetőséget, továbbá támogatják a színtereken (iskola,
munkahely, közösség) zajló lelki egészségfejlesztési programok elindítását, megvalósítását.
Ezen felül foglalkozniuk kell az enyhe fokú lelki egészségproblémával, a szerfogyasztási
problémával küzdők támogatásával, lelki egészségvédelmi programok, családi és/vagy
csoportos/közösségi programok szervezésével és előmozdításával, továbbá a lelki egészség
védelmét, fejlesztését célzó helyi döntések támogatásával.
Az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése mellett szükséges a régió humán
erőforrásának fejlesztése és képzése, amelyhez az alábbi képzési programokra van
szükség:
a) A szakorvosok számára olyan maximum 1 éves időtartamú kompetenciabővítő programok
(licenc) kidolgozása, ami a szakképesítésére épülő szakmai tevékenységként segíti a gyógyítómegelőző tevékenységet.
b) Szakdolgozók számára olyan maximum 6 hónap időtartamú kompetenciabővítő programok
kidolgozása, ami meghatározott szakképesítésre épülően kompetenciabővülést eredményez
tevékenységében (pl. intravénás gyógyszerelés és infúziós terápia). Ebbe a körbe kerülhetnek
még olyan tevékenységek, melyekre jelenleg nem folyik képzés, az ellátást autodidakta módon
sajátították el a szakdolgozók.
c) Azon egészségügyi dolgozók számára, akik csak az OKJ előtti szakképesítéssel
rendelkeznek felzárkózást segítő képzési programok összeállítása a különböző
szakképesítések vonatkozásában az OKJ-s szakképesítés megszerzésére.
d) Az egészségügyi szakképzésben tanító tanárok, orvosok, szakdolgozók számára olyan
szakmai és pedagógiai felkészítő, továbbképző programok kidolgozása, melynek segítségével
az orvos- és egészség- valamint ápolástudomány mindenkor aktuális ismeretét lesznek
képesek átadni a szakképzésben tanulók számára. Ezzel a már nem létező egészségügyi
szakoktatói (szaktanári) felsőfokú képzés hiányát (is) lehet enyhíteni.
e) A szakmai végzettséggel rendelkező egészségügyi szakdolgozók felsőoktatásban
(egészségügyi szakirányon) történő továbbtanulásához olyan program kidolgozása, mely az
ismeretek beszámításával segíti a képzési idő csökkentését.
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Az egészségügyi ellátás színvonalának növelése érdekében szükség van képzési- és
módszertani tananyagok központi tartalomfejlesztésére is annak érdekében, hogy az új
technológiákhoz alkalmazkodó, az egészségügyi dolgozók által korábban megszerzett tudás
bővítésre kerüljön az egész életen át tartó tanulás jegyében. Nagy hiányt kíván pótolni az
egészségügyi szakképzésekre vonatkozó tananyagok elkészítése, kidolgozása, e-learning
módszerrel a képzések/továbbképzések támogatása, valamint a tutorképzés.
Főbb célcsoportok: a fejlesztéssel érintett terület lakossága, az egészségügyi ellátásban
dolgozók
Specifikus célterületek: Kedvezményezettek típusának meghatározása: Budapest Főváros Önkormányzata, Országos
Mentőszolgálat, Állami Egészségügyi Központ, egészségügyi szolgáltatók, kistérségek
szakellátásra kötelezett önkormányzatai vagy azok fenntartói társulásai
2.5.8.2. A műveletek kiválasztásában alkalmazandó vezérelvek
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás

1304/2013/EU rendelet 3. cikk (1) b) iv. a megfizethető, fenntartható
és minőségi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés biztosítása,
beleértve az egészségügyi szolgáltatásokat és a közérdekű szociális
szolgáltatásokat

A beruházási prioritás keretében tervezett beruházásoknak minden esetben meg kell felelniük
az általános kritériumoknak:


költséghatékonynak kell lenniük,



jövőbeni működtetésüknek pénzügyi és funkcionális tekintetben fenntarthatónak kell lennie,
illetve



biztosítaniuk kell a fejlesztés illeszkedését a szolgáltatásnyújtás komplex rendszerébe.

2.5.8.3. Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása (adott esetben)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)

Beruházási prioritás

Pénzügyi
eszközök
tervezett alkalmazása

1304/2013/EU rendelet 3. cikk (1) b) iv. a megfizethető, fenntartható
és minőségi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés biztosítása,
beleértve az egészségügyi szolgáltatásokat és a közérdekű szociális
szolgáltatásokat
Pénzügyi eszköz nem tervezett
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2.5.8.4. Nagyprojektek tervezett alkalmazása (adott esetben)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás
1304/2013/EU rendelet 3. cikk (1) b) iv. a
megfizethető,
fenntartható
és
minőségi
szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés
biztosítása,
beleértve
az
egészségügyi
szolgáltatásokat és a közérdekű szociális
szolgáltatásokat
Nagyprojekt nem tervezett
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2.5.8.5. Kimeneti mutatók beruházási prioritásonként és adott esetben régiókategóriánként
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iv.alpontja)
72. táblázat: Közös és programspecifikus kimeneti mutatók
(beruházási prioritásonként, régiókategóriánkénti bontásban az ESZA és adott esetben az ERFA
tekintetében)
Azonosít Mutató
Mértékegys Alap
Régiókat Célérték
Adatforrás
A beszámolás
102
ó
ég
e-gória
(2023)
gyakorisága
(adott
esetben)
F
N Ö

1304/201
3/EU
rendelet
3. cikk
(1) b) iv.

Képzési
program
okban
részt
vevő
személye
k száma

fő

ESZA

fejlettebb

20.000

monitoring

évente

2.5.9. Beruházási prioritás
(A prioritási tengelyen belül minden egyes beruházási prioritásra megismétlendő)
Beruházási prioritás

102

1304/2013/EU rendelet 3. cikk (1) c) i. a korai
iskolaelhagyók számának csökkentése és a korai
iskolaelhagyás megelőzése, valamint a minőségi
oktatáshoz való egyenlő hozzáférés előmozdítása a
koragyermekkori nevelésben, az alap- és középfokú
oktatásban, ideértve az oktatásba való visszatérést
ösztönző formális, informális és nem formális tanulási
formákat is; ii. a felsőfokú vagy annak megfelelő
szintű oktatás minőségének, hatékonyságának és
hozzáférhetőségének javítása az oktatásban való
részvétel növelése érdekében, különösen a
hátrányos helyzetű csoportok számára

Az ESZA esetében ez a lista tartalmazza azokat a közös kimeneti mutatókat, amelyekre
célértéket állapítottak meg. A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők) vagy
nemenként lebontva. Az ERFA és a Kohéziós Alap esetében a nemek szerinti bontásra a
legtöbb esetben nincs szükség. „F” = férfiak, „N”=nők, „Ö”=összesen.
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2.5.10. A beruházási prioritáshoz kapcsolódó egyedi célkitűzések és a várt eredmények
(A beruházási prioritáson belül minden egyes egyedi célkitűzésre megismétlendő)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának i. és ii. alpontja)
Azonosító

5.3.

Egyedi célkitűzés
A
tagállam
támogatással
eredmények

Az oktatási és képzési rendszerek minőségének és
munkaerő-piaci relevanciájának fokozása
által
az
elérni

uniós
kívánt

A tervezett intézkedések hatékony végrehajtásával a
köznevelési rendszerből kikerülő tanulók megfelelő
kompetenciákkal és versenyképes ismeretekkel,
végzettséggel rendelkeznek majd, továbbá csökken az
iskolai lemorzsolódás, a korai iskolaelhagyás mértéke,
a továbbtanulási eredmények javulnak, a halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintje
emelkedik, azon belül kiemelten nő az érettségit adó
képzésbe bekerülők és érettségi vizsgát szerzők
száma, a felsőoktatásban továbbtanulók száma.
A felsőoktatási intézmények fejlesztése hozzájárul a
hallgatói hozzáférés növeléséhez, különös tekintettel a
hátrányos helyzetűek részvételére, illetve a gazdaság
és felsőoktatás kapcsolatának erősítéséhez. A
felsőoktatás
minőségi
színvonalának
emelése
területén az elvárt általános eredmény a nemzetközi
versenyképesség növelése és a nemzetközi minőségi
sztenderdeknek való megfelelés. A kutatói utánpótlás
biztosítása és a kutatói létszám növelése érdekében
tett intézkedések révén a kutatói mobilitás jelentősen
bővül és ütemesen növekszik a kutatói és K+I
szakember állomány.
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73. táblázat: Programspecifikus eredménymutatók egyedi célkitűzésenként (az ERFA és a Kohéziós Alap tekintetében)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának ii. alpontja)
Azonosító

nem
releváns

103

Mutató

nem releváns

Mértékegység

nem releváns

Régiókategóri
a
(adott
esetben)

nem releváns

Bázisérték

nem releváns

Bázisév

Célérték

nem
releváns

Az ERFA és a Kohéziós Alap esetében a célértékek lehetnek minőségiek vagy mennyiségiek.
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103

(2023)

nem releváns

Adatforrás

nem releváns

A
beszámolá
s
gyakorisá
ga
nem
releváns

74. táblázat:

Közös eredménymutatók, amelyekre célértéket határoztak meg, és az egyedi célkitűzéshez kapcsolódó programspecifikus
eredménymutatók (beruházási prioritásonként és régiókategóriánként) (az ESZA tekintetében)

(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának ii. alpontja)
Azonosító

5.3.1.

104

Mutató

Az ISCED 1 és
ISCED 8 szintek
között támogatott
programokat
sikeresen befejező
személyek száma

Régiókateg
ória

fejlettebb

A
mutató
mértékegys
ége

A
célmeghatáro
záshoz
használt
közös
kimeneti
mutató

Bázisér
ték

fő

nem releváns

kidolgoz
ás alatt

F

A
bázisérték
és célérték
N Ö mértékegy
sége

fő

Bázisév

Célérték
(2023)
F

2013

104

N

9.600

Adatfor
rás

A
beszámol
ás
gyakorisá
ga

FAIR

évente

Ö

Ez a lista tartalmazza a közös eredménymutatókat, amelyekre célértéket állapítottak meg, és az összes programspecifikus eredménymutatót. A közös
eredménymutatók célértékeit számszerűsíteni kell; a programspecifikus eredménymutatók esetében a célértékek lehetnek minőségiek vagy mennyiségiek.
A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők), vagy nemenként lebontva. A bázisértékek ennek megfelelően kiigazíthatók. „F” = férfiak, „N”=nők,
„Ö”=összesen.
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75. táblázat: Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés eredménymutatói és az egyedi célkitűzéshez kapcsolódó programspecifikus eredménymutatók
(prioritási tengelyenként vagy valamely prioritási tengely része szerinti bontásban)
(Hivatkozás: az 1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikkének (3) bekezdése
Azonosító

nem
releváns

105

106

Mutató

nem releváns

A
mutató
mértékegys
ége

A
célmeghatáro
záshoz
használt
közös
kimeneti
mutató

Bázisért
ék

nem releváns

nem releváns

nem
releváns

F

A
bázisérték
és célérték
N Ö mértékegy
sége

nem
releváns

105

)

Bázisév

Célérték
(2023)
F

nem
releváns

N

106

Adatfor
rás

A
beszámol
ás
gyakorisá
ga

nem
releváns

nem
releváns

Ö

nem releváns

Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1304/2013/EU rendelete az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 470. o.).
Ez a lista tartalmazza a közös eredménymutatókat, amelyekre célértéket állapítottak meg, és az összes programspecifikus eredménymutatót. A közös
eredménymutatók célértékeit számszerűsíteni kell; a programspecifikus eredménymutatók esetében a célértékek lehetnek minőségiek vagy mennyiségiek.
Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés végrehajtásának monitoringjához használt, az 1304/2003/EU rendelet II. mellékletében szereplő összes
eredménymutatónak számszerűsített célértékhez kell kapcsolódnia. A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők), vagy nemenként lebontva. A
bázisértékek ennek megfelelően kiigazíthatók. „F” = férfiak, „N”=nők, „Ö”=összesen.

|

159

|

160

2.5.11. A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések
(beruházási prioritásként)
2.5.11.1. A támogatandó intézkedések típusának és példáinak ismertetése és ezek várható
hozzájárulása az egyedi célkitűzésekhez, beleértve adott esetben a fő célcsoportok,
az egyedi célterületek és a kedvezményezettek típusainak azonosítását
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás

1304/2013/EU rendelet 3. cikk (1) c) i. a korai iskolaelhagyók
számának csökkentése és a korai iskolaelhagyás megelőzése,
valamint a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés előmozdítása
a koragyermekkori nevelésben, az alap- és középfokú oktatásban,
ideértve az oktatásba való visszatérést ösztönző formális, informális és
nem formális tanulási formákat is; ii. a felsőfokú vagy annak megfelelő
szintű
oktatás
minőségének,
hatékonyságának
és
hozzáférhetőségének javítása az oktatásban való részvétel növelése
érdekében, különösen a hátrányos helyzetű csoportok számára

Esélyteremtő és kompetencia-fejlesztést célzó programok a köznevelésben, valamint a
felsőoktatás képzési és kutatási rendszerének komplex fejlesztése
A köznevelés esélyteremtő szerepének javítása érdekében szükséges a Közép-magyarországi
régióban a korai iskolaelhagyás arányának csökkentését célzó megelőző és intervenciós
programok fejlesztése, intézményi bevezetése, a szükséges tartalmi-tantervi és módszertani
ismeretek elterjesztése.
Támogatni kell a nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős
tevékenységeit társadalmi együttműködést elősegítő programokkal, amelyek az óvodai és
iskolai nevelési és oktatási kereteken kívül szerveződő, tanulást támogató tevékenységeket
biztosítanak (pl. egészségtudatosság elterjesztése).
A gazdasági versenyképesség fenntartásának és növelésének alapvető feltétele, hogy a
gazdaság igényeinek megfelelő képzettséggel rendelkező munkaerő álljon rendelkezésre,
ehhez viszont szükséges a nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése.
Az intézkedés a kora-gyermekkortól a felnőttkorig támogatja a nem-formális és informális
tanulási formákat (elsősorban tanodák, illetve tanoda típusú fejlesztések), nagy hangsúlyt
fektetve azon hátrányok mérséklésére, amelyeket a köznevelés vagy a formális felnőttképzés
önmagában nem tud kompenzálni, továbbá esélyt kínál a formális oktatásba való
visszatéréshez szükséges tudás, készségek és képességek elsajátításához egyénre szabott
fejlesztéssel kompetencia- és személyiségfejlesztő programokon és a kapcsolódó
szolgáltatásfejlesztéssel.
Szükséges a központi régió köznevelési intézményeinek fejlesztése, pedagógusképzése annak
érdekében, hogy az intézmények és a pedagógusok minél inkább képesek legyenek a
hátrányos helyzetből induló tanulók/gyerekek iskolai sikerességének elősegítésére,
eredményes integrált nevelésére.
Az intézkedés tartalmazza a köznevelési rendszerből lemorzsolódó fiatalok visszavezetését a
köznevelés világába piacképes szakmához és/vagy érettségi bizonyítványhoz juttatás
érdekében – a Második Esély típusú intézmények keretrendszerét alkalmazva –, elősegítve
munkaerő-piaci integrációjukat.
A munkaerő-piaci igényeknek megfelelő készségek, képességek kialakításához központi
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tartalmi, módszertani fejlesztéseket kell megvalósítani a következő területeken:
- a tanulói ismeretek, készségek, kompetenciák elsajátítását elősegítő eszközrendszer
továbbfejlesztése,
- a pedagógusok módszertani kultúrájának folyamatos fejlesztése összhangban az új tantervitartalmi szabályozókban megjelenő követelményekkel,
- a pedagógiai kreativitás előtérbe helyezése, a tehetségnevelés támogatása a köznevelés
minden szintjén, a hálózati tudásmegosztás kiterjesztése,
- az LLL kulcskompetenciák és transzverzális képességek fejlesztése, valamint a horizontális
kulcskompetenciák megszerzésének támogatása,
- a tanulók digitális kompetenciáinak fejlesztése,
-

a tanulók információkezeléssel kapcsolatos készségeinek a fejlesztése, illetve

-

a programok megvalósításának nyomon követése, folyamatértékelések.

A közoktatási-, közművelődési - és köznevelési intézmények, közgyűjtemények
programjainak támogatása során olyan óvodai, köznevelési, valamint oktatási kereteken kívül
szerveződő nem formális és informális tanulást segítő országos programok támogatása valósul
meg, amelyek hatékonyan segíthetik a korai iskolaelhagyók számának csökkentését és a korai
iskolaelhagyás megelőzését, illetve biztosítják a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférést.
A felsőoktatási intézményekre vonatkozó fejlesztések nem kizárólag a felsőfokú
végzettséggel rendelkezők arányát kívánják növelni, hanem ezen túlmenően a felsőfokú
képzést szorosan hozzá kívánják igazítani a gazdaság igényeihez, továbbá növelni fogják a
felsőoktatási kiválóságot a kutatás-fejlesztési, innovációs és azt támogató humán erőforrás
bővítése érdekében. Az intézkedés az országspecifikus ajánlásban a KMR innovációs
teljesítményének fokozását előirányzó alábbi képzési fejlesztésekre irányul:
- a felsőoktatási intézmények képzési kapacitásainak fejlesztése,
- az intézmények munkaerő-piaci kapcsolatainak fokozása,
- a tudásháromszög érvényesítése érdekében az oktatás – kutatás – innováció egymásra
épülésének erősítése,
- ehhez a szükséges szervezet- és humánerőforrás fejlesztések (képzési programok központi
kidolgozásának és képzések lebonyolításának) támogatása.
A KMR K+I szféra humánerőforrás biztosítása érdekében fontos a felsőoktatási kutatási
kapacitások és képességek fejlesztése:
- a felsőoktatási intézmények, valamint a kutatóintézetek kutatási és kutatási utánpótlást
célzó képzési kapacitásainak fejlesztése,
- az intézmények esetében az ágazati-iparági és kutatási együttműködéseknek a fokozása,
- a kutatói létszám növelése az utánpótlás biztosításával és a nemzetközi és szektorközi
kutatói mobilitás intézményi ösztönzésével,
- a tudásháromszög érvényesítése érdekében az oktatás – kutatás – innováció egymásra
épülésének erősítése,
- továbbá a Horizon2020 programhoz és más európai kutatási programokhoz való
csatlakozáshoz rásegítő támogatások biztosítása, ehhez a szükséges szervezet- és
humánerőforrás
fejlesztések
(képzési
programok
kidolgozásának
és
képzések
lebonyolításának) támogatása.
Elengedhetetlen a hátrányos helyzetből jövő tanulók felsőoktatásba jutásának és
bennmaradásának támogatása a felsőfokú végzettséget szerző roma tanulók számának
növelésével.
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Az intézkedés további része a közösségi kultúra fejlesztése térségi, illetve településen belüli,
továbbá a civil szervezetekkel történő együttműködésre építve. A célkitűzés fókuszában a
társadalmi felzárkózás támogatása, a demokratikus részvétel és az önszerveződés fokozása
áll, amelynek alapja, hogy a közművelődési, közgyűjteményi, köznevelési, szociálpolitikai,
kommunikációs, településtervezési stb. területeken működő szervezetek közös értékeket
határozzanak meg. Ezen értékeket megjelenítve, gyakorlatban alkalmazva a különböző
fejlesztések és a mindennapi működés során orientációt, értékelési alapot jelentenek a helyi
közösségek, illetve az egyes szervezetek számára. Nem tartozik ide a szervezet- vagy
csoportfejlesztés, tehát az, amikor egyetlen emberi társulás kereteiben kívánunk minőségi
változásokat elérni. A közösségi kultúra fejlesztésének folyamata egy településen a lakosság
aktivizálásával kezdődik, majd a problémák felismerésével és azok nyilvánossá tételével
folytatódik. A folyamathoz mind többen csatlakoznak és a munka során eljutnak a közös
tervezéshez és a közösségi megoldáshoz. A beavatkozás további célja, hogy a kulturális,
oktatási, foglalkoztatási, egészségmegőrzési és -fejlesztési területen működő szerveztek
települési és /vagy térségi szinten közös értékeket és programokat határozzanak meg,
fejlesszék a közösségi szolgáltatásokat hozzájárulva a közösségi kultúra gyakorlatba
ültetéséhez.
Főbb célcsoportok: alap-, közép- és felsőfokú oktatásban érintett diákok, általános és
középiskolai pedagógusok, egyetemi és főiskolai oktatók, illetve közművelődési intézmények
alkalmazottjai
Specifikus célterületek:Kedvezményezettek típusainak meghatározása: köznevelési intézmények és fenntartóik,
felsőoktatási intézmények, felsőoktatási intézmények partnerei (szakképző intézmények,
tartalomszolgáltatók, kiadók, közintézmények), akadémiai és egyéb non-profit kutatóhelyek,
helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, egyházi jogi személyek, nonprofit
szervezetek, civil szervezetek, kulturális intézmények, költségvetési intézmények,
pedagógusképzésben és továbbképzésben résztvevő szereplők, szociális és gyermekjóléti
szolgáltatók, állami szervek, valamint a központi támogató háttérintézmények.
2.5.11.2. A műveletek kiválasztásában alkalmazandó vezérelvek
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás

1304/2013/EU rendelet 3. cikk (1) c) i. a korai iskolaelhagyók
számának csökkentése és a korai iskolaelhagyás megelőzése,
valamint a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés előmozdítása
a koragyermekkori nevelésben, az alap- és középfokú oktatásban,
ideértve az oktatásba való visszatérést ösztönző formális, informális és
nem formális tanulási formákat is; ii. a felsőfokú vagy annak megfelelő
szintű
oktatás
minőségének,
hatékonyságának
és
hozzáférhetőségének javítása az oktatásban való részvétel növelése
érdekében, különösen a hátrányos helyzetű csoportok számára

A közoktatási-, közművelődési-, közgyűjteményi és köznevelési fejlesztésekre vonatkozó
kritériumok:
A beruházási prioritás keretében tervezett beruházásoknak minden esetben meg kell felelniük
az általános kritériumoknak:
-

költséghatékonynak kell lenniük,

- jövőbeni működtetésüknek pénzügyi és funkcionális tekintetben fenntarthatónak kell lennie,
illetve
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-

biztosítaniuk kell a fejlesztés illeszkedését a szolgáltatásnyújtás komplex rendszerébe.

Előnyben részesülnek azok a projektek,
- ahol magas a halmozottan hátrányos helyzetű diákok aránya (azonban a fejlesztés nem
erősítheti a nagyarányú alacsony státuszú népességgel rendelkező területek kialakulását);
- ahol magas a lemorzsolódás szempontjából veszélyeztetett diákok aránya a köznevelési
intézményben; illetve
-

melyek vállalják, hogy minél több célcsoportot, érintettet vonnak be.

A felsőoktatási fejlesztésekre vonatkozó kritériumok:
A beavatkozások és ennek megfelelően a kiválasztási logika is kettős: az ágazati, országos
hatókörű beavatkozások esetében intézkedésként egy-egy kiemelt támogató és fejlesztő
program indul a stratégiai fejlesztési célok mentén. Az intézményi programok esetében kiemelt
cél, hogy komplex és hosszú távú egységes intézményi programok valósuljanak meg, ahol az
intézmények egy programot pontos mérföldkövek szerint rögzítve valósítanak meg.
Az intézményi pályázatok esetében a kiválasztási szempontok a követezők:
-

a fejlesztés illeszkedése az intézményi profilhoz és hosszú távú stratégiájához,

-

a felsőoktatási intézmény kapacitáshiánya illetve kapacitástöbblete,

-

érintett hallgatói kör nagysága,

-

a fejlesztés illeszkedése intelligens szakosodás stratégiákhoz, illetve

-

a fejlesztés illeszkedése a kiemelt tématerületekhez.

Az intelligens szakosodásra vonatkozó kiválasztási alapelvek:
-

komplex, hosszabb futamidejű programok,

-

tudományos és kutatói kiválóság,

-

hozzájárulás a kutatói utánpótlás növeléséhez és

-

európai kutatási programokhoz és hálózatokhoz való csatlakozás.
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2.5.11.3. Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása (adott esetben)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)

Beruházási prioritás

Pénzügyi
eszközök
tervezett alkalmazása

1304/2013/EU rendelet 3. cikk (1) c) i. a korai iskolaelhagyók
számának csökkentése és a korai iskolaelhagyás megelőzése,
valamint a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés
előmozdítása a koragyermekkori nevelésben, az alap- és középfokú
oktatásban, ideértve az oktatásba való visszatérést ösztönző formális,
informális és nem formális tanulási formákat is; ii. a felsőfokú vagy
annak megfelelő szintű oktatás minőségének, hatékonyságának és
hozzáférhetőségének javítása az oktatásban való részvétel növelése
érdekében, különösen a hátrányos helyzetű csoportok számára
Pénzügyi eszköz nem tervezett

2.5.11.4. Nagyprojektek tervezett alkalmazása (adott esetben)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás

1304/2013/EU rendelet 3. cikk (1) c) i. a korai iskolaelhagyók
számának csökkentése és a korai iskolaelhagyás megelőzése,
valamint a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés előmozdítása
a koragyermekkori nevelésben, az alap- és középfokú oktatásban,
ideértve az oktatásba való visszatérést ösztönző formális, informális és
nem formális tanulási formákat is; ii. a felsőfokú vagy annak megfelelő
szintű
oktatás
minőségének,
hatékonyságának
és
hozzáférhetőségének javítása az oktatásban való részvétel növelése
érdekében, különösen a hátrányos helyzetű csoportok számára

Nagyprojekt nem tervezett
2.5.11.5. Kimeneti mutatók beruházási prioritásonként és adott esetben régiókategóriánként
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iv.alpontja)
76. táblázat: Közös és programspecifikus kimeneti mutatók
(beruházási prioritásonként, régiókategóriánkénti bontásban az ESZA és adott esetben az ERFA
tekintetében)
Azonosít Mutató
Mértékegys Alap
Régiókat Célérték
Adatforrás
A beszámolás
107
ó
ég
e-gória
(2023)
gyakorisága
(adott
esetben)
F
N Ö
1304/201
3/EU
107

Az
ISCED 1

fő

ESZA

fejlettebb

12.000

monitoring

évente

Az ESZA esetében ez a lista tartalmazza azokat a közös kimeneti mutatókat, amelyekre
célértéket állapítottak meg. A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők) vagy
nemenként lebontva. Az ERFA és a Kohéziós Alap esetében a nemek szerinti bontásra a
legtöbb esetben nincs szükség. „F” = férfiak, „N”=nők, „Ö”=összesen.
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rendelet
3. cikk
(1) c) i.

és
ISCED 8
szintek
között
támogato
tt
program
okban
részt
vevő
személye
k száma

2.5.12. Szociális innováció, transznacionális együttműködés és hozzájárulás az 1–7. tematikus
108
célkitűzéshez
109
Az ESZA-ra vonatkozó egyedi rendelkezések , adott esetben (prioritási tengelyenként, és adott
esetben régiókategóriánként): szociális innováció, transznacionális együttműködés és az ESZA
hozzájárulása az 1–7. tematikus célkitűzéshez.
A prioritási tengely tervezett intézkedései következőkhöz való hozzájárulásának ismertetése:
szociális innováció (amennyiben nem tartozik meghatározott prioritási tengelybe);
transznacionális együttműködés (amennyiben nem tartozik meghatározott prioritási tengelybe);
az 1303/2013/EU rendelet 9. cikke első albekezdésének 1–7. pontjában említett tematikus
célkitűzések.
Prioritási tengely

5. Társadalmi együttműködést szolgáló és a humán erőforrás
fejlesztését támogató programok

nem releváns

108
109

Csak az ESZA által támogatott programokra.
Az ESZA esetében ez a lista tartalmazza az összes közös kimeneti mutatót, amelyekre
célértéket állapítottak meg, és az összes programspecifikus kimeneti mutatót.
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2.5.13. Eredményességmérési keret
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának v. alpontja és II. melléklete)
77. táblázat: A prioritási tengely eredményességmérési kerete
(alaponként, az ERFA és az ESZA tekintetében, és régiókategóriánként)
Prioritási
tengely

5.
Társadalmi
együttműkö
dést
szolgáló és
110

111
112

Mutató típusa
(A
végrehajtás
kulcsfontosságú lépése,
pénzügyi,
kimeneti,
vagy
adott
esetben
eredménymutató)
kimeneti

Azon
osító

Mutató vagy
a
végrehajtás
kulcsfontoss
ágú lépése

110

Mértékegys
ég,
adott
esetben

Alap

Régiókategória

2018-ra
vonatkozó
részcél

2018ra
vonatk
ozó
részcé
111
l

Végső
cél
(2023)
112

Adatfor
rás

A mutató
relevanciáj
ának
ismertetés
e,
adott
esetben

F N Ö F N Ö

5.1.

Inaktív
résztvevők
száma

fő

ESZA

fejlettebb

2.000

2.000

8.000

FAIR

Ahol az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezést valamely prioritási tengely részeként hajtják végre, az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre meghatározott
részcélokat és célértékeket külön kell választani a prioritási tengely más részcéljaitól és célértékeitől az 1303/2013/EU rendelet 22. cikke (7) bekezdésének
ötödik albekezdésében említett végrehajtási aktusoknak megfelelően, mivel az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés forrásai (a kezdeményezés számára
nyújtott összeg és a kiegészítő ESZA-támogatás) nem részei az eredményességi tartaléknak.
A részcélok megadhatók összesítve (férfiak+nők) vagy nemenként lebontva. „F” = férfiak, „N”=nők, „Ö”=összesen
A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők) vagy nemenként lebontva. „F” = férfiak, „N”=nők, „Ö”=összesen.
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a humán
erőforrás
fejlesztését
támogató
programok
5.
Társadalmi
együttműkö
dést
szolgáló és
a humán
erőforrás
fejlesztését
támogató
programok
5.
Társadalmi
együttműkö
dést
szolgáló és
a humán
erőforrás
fejlesztését
támogató
programok

kimeneti

5.2

Képzési
programokba
n részt vevő
személyek
száma

fő

ESZA

fejlettebb

5.000

5.000

20.000

FAIR

pénzügyi

1.2.

Az igazoló
hatóság
elszámolási
rendszerébe
bevitt
költségelszá
molások
elszámolható
költségeinek
összege a
prioritási
tengely teljes
keretéhez
képest

%

ESZA

fejlettebb

20%

20%

100

FAIR
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Kiegészítő minőségi információ az eredményességmérési keret kialakításáról
(választható)
kidolgozás alatt
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2.5.14. Beavatkozási kategóriák
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának vi. alpontja)
A Bizottság által elfogadott nómenklatúrán alapuló, a prioritási tengely tartalmának megfelelő
beavatkozási kategóriák és az uniós támogatások indikatív bontása.
113
78–82. táblázat: Beavatkozási kategóriák
(alaponként és régiókategóriánként, amennyiben a prioritási tengely egynél több alapra vagy
régiókategóriára vonatkozik)
78. táblázat: 1. dimenzió – Beavatkozási terület
Alap

ESZA

Régiókategória

fejlettebb

Prioritási tengely
5. Társadalmi
együttműködést szolgáló és
a humán erőforrás
fejlesztését támogató
programok
5. Társadalmi
együttműködést szolgáló és
a humán erőforrás
fejlesztését támogató
programok
5. Társadalmi
együttműködést szolgáló és
a humán erőforrás
fejlesztését támogató
programok
5. Társadalmi
együttműködést szolgáló és
a humán erőforrás
fejlesztését támogató
programok

Kód

Összeg (EUR)

110

15.723.025

112

19.217.030

115

12.864.293

116

15.723.024

79. táblázat: 2. dimenzió – Finanszírozási forma
Alap

ESZA

Régiókategória

fejlettebb

Prioritási tengely
5. Társadalmi
együttműködést szolgáló és
a humán erőforrás
fejlesztését támogató
programok

Kód

Összeg (EUR)

01

63.527.372

80. táblázat: 3. dimenzió – Területtípus
Alap
113

ESZA

Az összegek tartalmazzák az uniós támogatás teljes összegét (fő allokáció és az
eredményességi tartalékból nyújtott összeg).
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Régiókategória

fejlettebb

Prioritási tengely
5. Társadalmi
együttműködést szolgáló és
a humán erőforrás
fejlesztését támogató
programok
5. Társadalmi
együttműködést szolgáló és
a humán erőforrás
fejlesztését támogató
programok
5. Társadalmi
együttműködést szolgáló és
a humán erőforrás
fejlesztését támogató
programok
5. Társadalmi
együttműködést szolgáló és
a humán erőforrás
fejlesztését támogató
programok

Kód

Összeg (EUR)

01

6.352.736

02

3.176.369

03

3.176.369

05

50.821.898

81. táblázat: 4. dimenzió – Területi végrehajtási mechanizmusok
Alap

ESZA

Régiókategória

fejlettebb

Prioritási tengely
5. Társadalmi
együttműködést szolgáló és
a humán erőforrás
fejlesztését támogató
programok

Kód

07

82. táblázat: 6. dimenzió – ESZA másodlagos téma
Alap

ESZA

Régiókategória

fejlettebb

Prioritási tengely
5. Társadalmi
együttműködést szolgáló és
a humán erőforrás
fejlesztését támogató
programok
5. Társadalmi
együttműködést szolgáló és
114

Összeg (EUR)

Kód

63.527.372

114

(csak ESZA)

Összeg (EUR)

04

7.623.285

08

55.904.087

Adott esetben az 1303/2013/EU rendelet 9. cikke első bekezdésének 1–7. pontjában említett
tematikus célkitűzésekhez való ESZA-hozzájárulásra vonatkozó számszerűsített információ
megadása.
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a humán erőforrás
fejlesztését támogató
programok
2.5.15. A technikai segítségnyújtás tervezett alkalmazásának összefoglalása, beleértve szükség
esetén a programok irányításában és kontrolljában részt vevő hatóságok és
kedvezményezettek adminisztratív kapacitásának megerősítését célzó intézkedéseket
is (adott esetben)
(prioritási tengelyenként)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának vii. alpontja)
Prioritási tengely

5. Társadalmi együttműködést szolgáló és a humán erőforrás
fejlesztését támogató programok

nem releváns
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2.6. Foglalkoztathatóságot szolgáló programok prioritási tengely
A prioritási tengely azonosítója
6.
A prioritási tengely címe

Foglalkoztathatóságot szolgáló programok

A teljes prioritási tengely végrehajtása kizárólag
pénzügyi eszközök révén történik.

nem releváns

A teljes prioritási tengely végrehajtása kizárólag
uniós szinten létrehozott pénzügyi eszközök révén
történik.

nem releváns

A teljes prioritási tengely végrehajtása
közösségvezérelt helyi fejlesztés révén történik.

nem releváns

Az ESZA esetében: A teljes prioritási tengely a
szociális innovációt vagy a transznacionális
együttműködést, vagy mindkettőt szolgálja.

nem releváns

2.6.1. Egynél több régiókategóriára, tematikus célkitűzésre vagy alapra vonatkozó prioritási
tengely kialakításának indokolása (adott esetben)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikkének (1) bekezdése).
A Kormány legfontosabb gazdaság- és fejlesztéspolitikai célja a foglalkoztatás bővítése. Az Operatív
Program „Foglalkoztathatóságot Szolgáló Programok” prioritásának elsődleges célja a foglalkoztatás
bővítése és a munkaerő versenyképességének növelése a Közép-magyarországi régióban a
munkaerő-kínálat fejlesztésével és a nem foglalkoztatottak elhelyezkedésének ösztönzésével és
támogatásával, elsősorban a foglalkoztathatóságot szolgáló programok elindítása, illetve továbbvitele
révén, kiegészítve az ERFA prioritások munkaerő-kereslet, illetve versenyképesség fejlesztésére
irányuló logikáját.
A munkavállalási korú 15-64 éves népesség 30,2 százaléka, a munkanélküliek 27,2 százaléka a
fiatal álláskeresők 24,4 százaléka él a régióban, valamint a regisztrált gazdasági szervezetek több,
115
mint harmada is itt működik. Bár ezek a számok azt jelzik, hogy a relatív munkaerőpiaci helyzet a
KMR-ben valamivel kedvezőbb az ország többi részénél, a térség gazdasági fejlettségéhez és
súlyához képest alulteljesít munkaerőpiaci szempontból (az ország GDP-jének 48 százalékát a KMR
adja), miközben az abszolút számok szerint az álláskeresők és a fiatal álláskeresők létszáma ebben
a régióban a legmagasabb.
A tervezett intézkedések elsősorban a rövid távon az elsődleges munkaerőpiacon elhelyezkedni
képes álláskeresők foglalkoztathatóságának fejlesztését (aktív eszközök, Ifjúsági Garanciához
kapcsolódó
foglalkoztatási
támogatások
révén),
a
munkavállalók
és
munkáltatók
alkalmazkodóképességének javítását, valamint az aktív korú népesség munkaerő-piaci
kompetenciáinak erősítését célozzák komplex eszköztárral.

115

KSH MEF, 2013

|

173

A prioritási tengely ennek megfelelően él azzal a jogszabályi lehetőséggel (CPR 96. cikk (1) d) pont),
mely alapján egy prioritási tengely ESZA esetében különböző tematikus célokat ötvözhet a többi
prioritási tengelyhez való hozzájárulásuk elősegítése érdekében.
Jelen prioritástengely hozzájárul több, ERFA prioritás alatt szereplő intézkedés megvalósításához
(pl. az 1. prioritási tengely keretében megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokat kiegészíti a
munkavállalók képzésének támogatása jelen prioritástengely keretében, stb.).
Továbbá a jelen prioritás keretében különböző tematikus célkitűzések alatt tervezett intézkedések
szorosan kapcsolódnak egymáshoz, például a 8. tematikus cél alatt (Ifjúsági garanciához
kapcsolódóan) jelenik meg a gyakornoki helyek támogatása, míg a duális szakképzés fejlesztése az
uniós jogszabályokkal összhangban a 10. tematikus célkitűzés alá tartozik. Olyan intézkedéseket is
tartalmaz jelen prioritástengely, amelyek ugyan az egyik tematikus célkitűzés alatt jelennek meg, de
a másikhoz is jelentősen hozzájárulnak, ilyen például a 8. tematikus célkitűzés alatt szereplő, de a
10. célkitűzéshez is hozzájáruló aktív munkaerőpiaci eszközök és Ifjúsági garancia keretében
megvalósított képzések.
Tekintettel tehát arra, hogy a prioritástengely a gazdaságfejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó
kínálati intézkedések teljes spektrumát átfogja, illetve arra, hogy a különböző tematikus célkitűzések
alatt tervezett intézkedések szorosan kapcsolódnak egymáshoz, a szinergiák biztosítása érdekében
indokolt e komplex, több tematikus célt érintő fejlesztéseket egy prioritási tengely alatt szerepeltetni.
A prioritástengely ennek megfelelően mind a 8., mind a 10. tematikus célkitűzés alá tartozó
fejlesztéseket magában foglal.
A prioritástengely részben a GINOP 5. prioritása keretében megvalósuló országos intézkedések
KMR-re eső költségeit is finanszírozza (arányosítással).
A prioritástengely intézkedései elsősorban az Európai Szociális Alap keretéből kerülnek
finanszírozásra. Kis mértékben az Európai Regionális Fejlesztési Alap forrásaira is szükség van
kiegészítő jelleggel többek között a fiatalok vállalkozóvá válásához szükséges beruházások
támogatása, valamint a gyakornokok foglalkoztatásához kapcsolódóan a gyakornoki helyek
kialakításához kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések esetében, az ilyen típusú beavatkozások
ERFA igényét keresztfinanszírozással tervezzük biztosítani.
2.6.2. Alap, régiókategória és az uniós támogatás kiszámításának alapja
(A prioritási tengelyen belül minden egyes kombinációra megismétlendő)
Alap
ESZA
Régiókategória
A
számítás
alapja
(összes
elszámolható
költség
vagy
elszámolható közkiadás)
A legkülső régiókra és az északi
ritkán lakott régiókra vonatkozó
régiókategóriák (adott esetben)

fejlettebb
összes elszámolható költség
nem releváns

2.6.3. Beruházási prioritás
(A prioritási tengelyen belül minden egyes beruházási prioritásra megismétlendő)
Beruházási prioritás
1304/2013/EU rendelet 3. cikk (1) a) i. az
álláskeresők és az inaktív személyek – többek között
a tartós munkanélküliek és a munkaerőpiactól távol
esők – foglalkoztatáshoz való hozzáférése, többek
között a helyi foglalkoztatási kezdeményezések és a
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munkavállalói mobilitás ösztönzése révén is
2.6.4. A beruházási prioritáshoz kapcsolódó egyedi célkitűzések és a várt eredmények
(A beruházási prioritáson belül minden egyes egyedi célkitűzésre megismétlendő)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának i. és ii. alpontja)
Azonosító

6.1.

Egyedi célkitűzés

Az álláskeresők – különösen az alacsony iskolai
végzettségűek – növekvő körének munkaerő-piaci
integrációja
A foglalkoztatás bővítéséhez szükséges a munkaerőkínálat mennyiségi és minőségi növelése, amit az
álláskeresők – különösen az alacsony iskolai
végzettségűek – fokozott munkavállalási hajlandósága,
foglalkoztathatóságuk javulása, és a munkaerőpiaci
szolgáltatások minőségének javulása szolgál.

A
tagállam
támogatással
eredmények

által
az
elérni

uniós
kívánt

A fejlesztések eredményeként javul az álláskeresők
foglalkoztathatósága, képzettsége, munkavállalási
hajlandósága,
a
munkaerőpiaci
szolgáltatások
minősége, személyre szabott jellege, az álláskeresők
elhelyezkedési esélyei és ezáltal foglalkoztatásuk.
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83. táblázat: Programspecifikus eredménymutatók egyedi célkitűzésenként (az ERFA és a Kohéziós Alap tekintetében)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának ii. alpontja)
Azonosító

nem
releváns

116

Mutató

nem releváns

Mértékegység

nem releváns

Régiókategóri
a
(adott
esetben)

nem releváns

Bázisérték

Bázisév

nem releváns

Célérték

nem
releváns

Az ERFA és a Kohéziós Alap esetében a célértékek lehetnek minőségiek vagy mennyiségiek.
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116

(2023)

nem releváns

Adatforrás

nem releváns

A
beszámolá
s
gyakoriság
a
nem
releváns

84. táblázat:

Közös eredménymutatók, amelyekre célértéket határoztak meg, és az egyedi célkitűzéshez kapcsolódó programspecifikus
eredménymutatók (beruházási prioritásonként és régiókategóriánként) (az ESZA tekintetében)

(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának ii. alpontja)
Azonosító

117

Mutató

Régiókate
gória

A
mutató
mérték
egysé
ge

A
célmeghatározá
shoz használt
közös kimeneti
mutató

Bázisért
ék
F

A
bázisérték
és célérték
N Ö mértékegy
sége

Bázisév

Célérték
(2023)
F

N

117

Adatfo
rrás

A
beszá
molás
gyakor
isága

Ö

6.1.1.

A program elhagyásának
időpontjában foglalkoztatásban
– beleértve az
önfoglalkoztatást – levő
résztvevők

fejlettebb

fő

nem releváns

0

fő

2013

7.000

NFSZ,
FAIR

évente

6.1.2.

A program elhagyásának
időpontjában képesítést szerző
résztvevők

fejlettebb

fő

nem releváns

0

fő

2013

6.200

NFSZ,
FAIR

évente

Ez a lista tartalmazza a közös eredménymutatókat, amelyekre célértéket állapítottak meg, és az összes programspecifikus eredménymutatót. A közös
eredménymutatók célértékeit számszerűsíteni kell; a programspecifikus eredménymutatók esetében a célértékek lehetnek minőségiek vagy mennyiségiek.
A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők), vagy nemenként lebontva. A bázisértékek ennek megfelelően kiigazíthatók. „F” = férfiak, „N”=nők,
„Ö”=összesen.
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Azonosító

Mutató

6.1.3.

A program elhagyásának
időpontjában képesítést
szerző, alapfokú (ISCED 1),
vagy alsó középfokú (ISCED 2)
végzettséggel rendelkező
résztvevők

6.1.4.

A program elhagyása utáni hat
hónapon
belül
foglalkoztatásban – beleértve
az önfoglalkoztatást – levő
résztvevők

Régiókate
gória

Bázisért
ék

A
célmeghatározá
shoz használt
közös kimeneti
mutató

fejlettebb

fő

nem releváns

0

fő

2013

fejlettebb

fő

nem releváns

0

fő

2013

F

A
bázisérték
és célérték
N Ö mértékegy
sége

Bázisév

A
mutató
mérték
egysé
ge
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Célérték
(2023)
F

N

117

Adatfo
rrás

A
beszá
molás
gyakor
isága

2.250

NFSZ,
FAIR

évente

3.900

NFSZ,
FAIR

évente

Ö

85. táblázat: Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés eredménymutatói és az egyedi célkitűzéshez kapcsolódó programspecifikus eredménymutatók
(prioritási tengelyenként vagy valamely prioritási tengely része szerinti bontásban)
(Hivatkozás: az 1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikkének (3) bekezdése
Azonosító

nem
releváns

118

119

Mutató

nem releváns

A
mutató
mértékegys
ége

A
célmeghatáro
záshoz
használt
közös
kimeneti
mutató

Bázisért
ék

nem releváns

nem releváns

nem
releváns

F

A
bázisérték
és célérték
N Ö mértékegy
sége

nem
releváns

118

)

Bázisév

Célérték
(2023)
F

nem
releváns

N

119

Adatfor
rás

A
beszámol
ás
gyakorisá
ga

nem
releváns

nem
releváns

Ö

nem releváns

Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1304/2013/EU rendelete az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 470. o.).
Ez a lista tartalmazza a közös eredménymutatókat, amelyekre célértéket állapítottak meg, és az összes programspecifikus eredménymutatót. A közös
eredménymutatók célértékeit számszerűsíteni kell; a programspecifikus eredménymutatók esetében a célértékek lehetnek minőségiek vagy mennyiségiek.
Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés végrehajtásának monitoringjához használt, az 1304/2003/EU rendelet II. mellékletében szereplő összes
eredménymutatónak számszerűsített célértékhez kell kapcsolódnia. A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők), vagy nemenként lebontva. A
bázisértékek ennek megfelelően kiigazíthatók. „F” = férfiak, „N”=nők, „Ö”=összesen.
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2.6.5. A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések
(beruházási prioritásként)
2.6.5.1. A támogatandó intézkedések típusának és példáinak ismertetése és ezek várható
hozzájárulása az egyedi célkitűzésekhez, beleértve adott esetben a fő célcsoportok,
az egyedi célterületek és a kedvezményezettek típusainak azonosítását
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás

1304/2013/EU rendelet 3. cikk (1) a) i. az álláskeresők és az inaktív
személyek – többek között a tartós munkanélküliek és a
munkaerőpiactól távol esők – foglalkoztatáshoz való hozzáférése,
többek között a helyi foglalkoztatási kezdeményezések és a
munkavállalói mobilitás ösztönzése révén is;
Az intézkedések a munkanélküliek, valamint a rövid távon a munkaerőpiacra integrálható
inaktívak foglalkoztathatóságának javítását célozzák. Ezt indokolja az alacsony foglalkoztatási
szint a KMR-ben, különösen egyes munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű csoportok
esetében, továbbá a munkanélküliek alacsony foglalkoztathatósága. A specifikus célok elérését
elsősorban a munkaügyi szervezet (munkaügyi központok) bázisán megvalósított aktív
munkaerő-piaci eszközökkel, valamint a munkaerő-piaci szolgáltatások minőségének
javításával kívánjuk elősegíteni, ezzel reflektálva az országspecifikus ajánlásokban foglaltakra
(aktív eszközök erősítése és az NFSZ ügyfél-kategorizálási rendszerének javítása). E két
intézkedés részletesebben is bemutatásra kerül lentebb. Ezen felül tervezzük még többek
között támogatni az álláskeresők vállalkozóvá válását, illetve célzott kedvezményekkel kívánjuk
ösztönözni egy-egy speciális munkaerő-piaci hátránnyal rendelkező célcsoport foglalkoztatását
a korábbi START programok, valamint a Munkahelyvédelmi Akcióterv tapasztalataira építve.
Az
álláskeresők
–
különösen
az
alacsony
iskolai
foglalkoztathatóságának javítása aktív eszközök segítségével

végzettségűek

–

A foglalkoztatási szolgálat által az álláskeresők részére nyújtott aktív munkaerőpiaci eszközök,
azaz szolgáltatások, ösztönzők és támogatások (pl. munkaerőpiaci képzés, foglalkoztatási
támogatás, munkaerőpiaci szolgáltatás, közvetítés, mobilitási támogatás) elsődleges célja a
nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatás segítése, az erre való felkészítés. Az aktív munkaerő-piaci
eszközök fontos szerepet játszanak az aktivitás, a munkaerőpiachoz való kötődés
megőrzésében, a munkaerőpiacon belüli átmenetek, státuszváltások kezelésében, a gazdasági
aktivitás növelésében. Az állásfeltárás, valamint a munkáltatókkal folytatott szorosabb
együttműködés segíti az álláskeresők hatékony elhelyezését, míg a korai beavatkozás nagy
szerephez jut a munkahelyük elvesztésével fenyegetett célcsoportoknak az elsődleges
munkaerő-piacra történő visszavezetésében. A fentiek mellett az aktív eszközök a
versenyképesség javításához is hozzájárulnak, mivel segítik a munkaerő munkavégzőképességének megőrzését, a vállalkozások munkaerőigényének kielégítését, célzott
támogatásokkal lehetővé teszik az újonnan felvett munkavállalók foglalkoztatási költségeinek
mérséklését.
Főbb célcsoportok: alacsony iskolai végzettségűek, hátrányos helyzetű álláskeresők
Specifikus célterületek: KMR
Kedvezményezettek típusai: NFSZ-en (illetve egyes intézkedések esetében az NFA-n)
keresztül, az álláskeresők, illetve az őket foglalkoztatók.
Munkaerő piaci szolgáltatások fejlesztése
Az aktív munkaerő-piaci intézkedések hatékonyságának és eredményességének javításához
szükséges a foglalkoztatási szolgálat által nyújtott szolgáltatások minőségének,
célzottságának, kapacitásainak javítása, valamint a foglalkoztatási szolgálat szolgáltató,
támogató, fejlesztő, közvetítő szerepének erősítése, a nem állami szolgáltatókkal való
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együttműködés erősítése. Olyan személyre szabott közvetítést, szolgáltatásokat, tanácsadást,
mentorálást és egyéb támogatásokat kell nyújtani a munkanélkülieknek, amelyek a
munkaerőpiacra való be- illetve visszalépést és bennmaradást hatékonyan segítik. Ez az egyén
problémáinak feltérképezésével, majd az egyéni problémákra illesztett, személyre szabott
megoldási módok kiválasztásával és alkalmazásával érhető csak el. Az országspecifikus
ajánlásoknak megfelelően a személyre szabott aktiválási politikák részeként országosan
bevezetésre kerül az ügyfél-kategorizálási rendszer, amely egyrészt nagyban hozzájárul az
álláskeresők eredményesebb és hatékonyabb támogatásához, másrészt a szervezet
rendelkezésére álló erőforrások optimális felhasználásához. Ehhez elengedhetetlen a (mind
létszám, mind minőség tekintetében) megfelelő humánkapacitás rendelkezésre állása, amit a
munkaerő-piaci programokhoz rendelt megvalósítói kapacitás, valamint az ügyintézőkre célzott
egységes belső képzés, illetve továbbképzések szervezésén keresztül lehet biztosítani.
Mindezt kiegészíti a foglalkoztatási szolgálat eszköztárának fejlesztése, korszerűsítése, illetve
indokolt a munkaerő-piaci szolgáltatások és programok nyomon követési rendszerének
modernizálása is.
Javítani szükséges a szervezet munkaerő-piaci átmeneteket segítő tevékenységet, illetve azon
eszközöket, melyek segítségével az NFSZ szolgáltatásai minél több, a munkaerő-piaci
belépéshez segítséget igénylő emberhez el tudnak jutni.
Fontosak a munkáltatói kapcsolatok, az állásfeltáró és a közvetítési tevékenység, valamint
azon vállalkozások – különösen a KKV-k – számára nyújtott szolgáltatások (alapvető HR
szolgáltatások, kiválasztás, motiválás stb.) fejlesztése, amelyek a munkahelyek megőrzése és
bővítése mellett a vállalkozások versenyképességének javításához is hozzájárulnak.
A transznacionális együttműködések erősítése kiemelt szerepet kap a 2014-2020-as
programozási időszakban. A munkavállalók mobilitásának támogatásában jelentős szerepe van
az EURES szolgáltatásoknak, melyek finanszírozásában az ESZA támogatás meghatározó
szerephez jut.
A munkaerő-piaci szolgáltatások fejlesztése országosan egységes megvalósítás mellett a
GINOP 5. prioritása keretében kerül megvalósításra, itt a KMR-re eső rész kerül
finanszírozásra (arányosítással).
Főbb célcsoportok: NFSZ munkavállalói, álláskeresők, munkáltatók, KKV-k
Specifikus célterületek: országos, a prioritás tengely keretében nyújtott finanszírozás a KMR
tekintetében arányosítással kerül meghatározásra
Kedvezményezettek típusai: NFSZ, NFSZ-szel együttműködő szervezetek
Nem állami szervezetek komplex foglalkoztatási programjai
A foglalkoztatási lehetőségek bővítésének a KMR területén is szükséges eszköze a helyi
keresletre reagáló olyan tevékenységek támogatása, amelyek hozzájárulhatnak a non-profit
szektorban
megvalósuló
munkahelyteremtéshez,
a
hátrányos
helyzetűek
foglalkoztathatóságának javításához és átmeneti foglalkoztatásukhoz. Emellett a non-profit
szféra szereplői végrehajthatnak olyan komplex, a munkaerőpiaci integrációt célzó
foglalkoztatási programokat, amelyek valamilyen lokális gazdasági lehetőségre építve
közvetlenül segítik a nem foglalkoztatottak munkaerőpiaci esélyeinek javítását.
Ezek a programok jellemzően egy-egy specifikus célcsoport munkaerő-piaci problémáinak
orvoslására kínálnak megoldást, kiegészítve a foglalkoztatási szolgálat által nyújtott
támogatásokat és szolgáltatásokat. Szükséges továbbá azoknak a kezdeményezéseknek a
támogatása is, amelyek célja a foglalkoztatáspolitika eszközeinek fejlesztése, megújítása, a
személyre szabottság erősítése, és amelyek a gyakorlati tapasztalatok elemzésével
hozzájárulnak a munkaerő-piaci szolgáltatások rendszerének fejlesztéséhez is.
A nem állami szervezetek által végrehajtott un. „tranzit” foglalkoztatási kezdeményezések
átfogó egyéni fejlesztést és képzést, illetve átmeneti foglalkoztatási lehetőségeket biztosítanak
a munkanélküliek számára a nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésre való felkészítésük
érdekében. Ez a nyílt munkaerőpiac felé vezető első lépésnek tekinthető.
A projektek végrehajtásához kiegészítő jelleggel tervezzük ERFA források felhasználását is
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keresztfinanszírozással.
Főbb célcsoportok: hátrányos helyzetű munkanélküliek és inaktívak
Specifikus célterületek: KMR
Kedvezményezettek típusai: foglalkoztatási célú nem állami non-profit szervezetek és a velük
együttműködő vállalkozások
2.6.5.2. A műveletek kiválasztásában alkalmazandó vezérelvek
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás

-

-

-

-

1304/2013/EU rendelet 3. cikk (1) a) i. az álláskeresők és az inaktív
személyek – többek között a tartós munkanélküliek és a
munkaerőpiactól távol esők – foglalkoztatáshoz való hozzáférése,
többek között a helyi foglalkoztatási kezdeményezések és a
munkavállalói mobilitás ösztönzése révén is;
Szakmai szempontok: az aktív munkaerőpiaci eszközök végrehajtása során biztosítani kell
a megfelelő célzottságot és az egyenlő hozzáférés lehetőségét az azonos helyzetű
célcsoport tagoknak. Az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztathatóságának javítása
prioritást élvez az intézkedések végrehajtása során. A nem állami szervezetek
foglalkoztathatóságot javító programjai esetében elvárás a célcsoportok igényeihez igazodó
eszközök alkalmazása, a személyre szabottság és a képzések esetében a helyi, térségi
munkaerő-piaci lehetőségek figyelembe vétele.
Végrehajtási szempontok: az aktív munkaerőpiaci intézkedéseket – figyelembe véve a
2007-2013 közötti időszak tapasztalatait a hazai foglalkoztatáspolitikai intézkedésekkel
összehangoltan, a Nemzeti Foglalkoztatási Alap rendszerén keresztül tervezzük
megvalósítani, így biztosítva a szakmai koordinációt és a megfelelő pénzügyi végrehajtást.
Az NFSZ fejlesztéséhez kapcsolódó ERFA típusú beavatkozások a GINOP 3. és VEKOP 4.
prioritás tengelye keretében kerülnek megvalósításra. A nem állami szervezetek helyi
foglalkoztatási programjai végrehajtási mechanizmusát tekintve közvetett támogatás (global
grant) eljárás alkalmazását tervezzük annak érdekében, hogy a megvalósító szervezetek
pénzügyi támogatása mellett a folyamatos szakmai támogatás is biztosítható legyen.
Területi szempontok: A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálaton keresztüli végrehajtás az aktív
eszközök tekintetében biztosítja a megfelelő területi lefedettséget és a hozzáférhetőséget a
hátrányos helyzetű térségekben is. A kevésbé fejlett régiókban élő munkanélküliek és itt
működő vállalkozások a GINOP 5. prioritása keretében juthatnak foglalkoztatási célú
támogatáshoz. A munkaerő piaci szolgáltatások fejlesztése országos projektként valósul
meg arányosított finanszírozással.
Horizontális szempontok érvényesítése: kötelező elvárás minden projektgazdával szemben,
aminek a megvalósításához útmutató áll majd rendelkezésükre.
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2.6.5.3. Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása (adott esetben)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás

Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása

1304/2013/EU rendelet 3. cikk (1) a) i. az
álláskeresők és az inaktív személyek – többek
között a tartós munkanélküliek és a
munkaerőpiactól
távol
esők
–
foglalkoztatáshoz való hozzáférése, többek
között
a
helyi
foglalkoztatási
kezdeményezések
és
a
munkavállalói
mobilitás ösztönzése révén is;
Pénzügyi eszköz nem tervezett

Az intézkedések keretében önállóan nem, kizárólag a 2. prioritásban tervezett pénzügyi
eszközökkel kombináltan tervezzük ezen eszközök alkalmazását (vissza nem térítendő és
térítendő támogatások az álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása érdekében).
2.6.5.4. Nagyprojektek tervezett alkalmazása (adott esetben)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás

1304/2013/EU rendelet 3. cikk (1) a) i. az
álláskeresők és az inaktív személyek – többek
között a tartós munkanélküliek és a
munkaerőpiactól távol esők – foglalkoztatáshoz
való hozzáférése, többek között a helyi
foglalkoztatási
kezdeményezések
és
a
munkavállalói mobilitás ösztönzése révén is;

Nagyprojekt nem tervezett
2.6.5.5. Kimeneti mutatók beruházási prioritásonként és adott esetben régiókategóriánként
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iv.alpontja)
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86. táblázat: Közös és programspecifikus kimeneti mutatók
(beruházási prioritásonként, régiókategóriánkénti bontásban az ESZA és adott esetben az ERFA
tekintetében)
Azonosít Mutató
Mérték Alap
Régióka Célérték
Adatfo A
120
ó
egysé
te-gória
(2023)
rrás
beszám
g
(adott
olás
esetben)
gyakori
sága
F

1304/201
3/EU
rendelet
3.
cikk
(1) a) i.
1304/201
3/EU
rendelet
3.
cikk
(1) a) i.

Munkanélküli
résztvevők száma,
beleértve a tartós
munkanélkülieket
is
Alapfokú (ISCED
1),
vagy
alsó
középfokú (ISCED
2) végzettséggel
rendelkező
résztvevők száma

N

Ö

fő

ESZA

fejlettebb

13.000

NFSZ,
FAIR

évente

fő

ESZA

fejlettebb

4.500

NFSZ,
FAIR

évente

2.6.6. Beruházási prioritás
(A prioritási tengelyen belül minden egyes beruházási prioritásra megismétlendő)
Beruházási prioritás
1304/2013/EU rendelet 3. cikk (1) a) ii. a fiatalok,
különösen a nem foglalkoztatottak, oktatásban és
képzésben nem részesülők, közöttük a társadalmi
kirekesztés
kockázatának
kitett
és
a
marginalizálódott
közösségekből
jövő
fiatalok
fenntartható munkaerő-piaci integrációja, többek
között az ifjúsági garancia végrehajtása révén

120

Az ESZA esetében ez a lista tartalmazza azokat a közös kimeneti mutatókat, amelyekre
célértéket állapítottak meg. A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők) vagy
nemenként lebontva. Az ERFA és a Kohéziós Alap esetében a nemek szerinti bontásra a
legtöbb esetben nincs szükség. „F” = férfiak, „N”=nők, „Ö”=összesen.
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2.6.7. A beruházási prioritáshoz kapcsolódó egyedi célkitűzések és a várt eredmények
(A beruházási prioritáson belül minden egyes egyedi célkitűzésre megismétlendő)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának i. és ii. alpontja)
Azonosító

6.2.

Egyedi célkitűzés

A sem foglalkoztatásban, sem oktatásban vagy
képzésben nem résztvevő (ún. NEET) fiatalok
Ifjúsági
Garanciához
való
hozzáférésének
biztosítása
Cél, hogy azon 15-24 éves fiatalok, akik nem
foglalkoztatottak és nem folytatnak tanulmányokat
oktatási
intézmény
nappali
tagozatán
vagy
szakképzésben,
minél
rövidebb
időn
belül
hozzáférjenek az Ifjúsági Garanciához, azaz
állásajánlatot kapjanak vagy az elhelyezkedést
elősegítő
képzettség,
tudás,
kompetenciák
megszerzéséhez hozzájáruló további oktatásban,
képzésben,
vagy
tanulószerződéses
gyakorlati
képzésben részesüljenek.

A
tagállam
támogatással
eredmények

által
az
elérni

uniós
kívánt

Azonosító

A fejlesztések eredményeként javul a hátrányos
helyzetű, nem dolgozó, illetve oktatásban vagy
képzésben
nem
résztvevő
(NEET)
fiatalok
foglalkoztathatósága, képzettsége, szakmai gyakorlati
ismeretei, munkavállalási hajlandósága, ezáltal
munkaerő-piaci kilátásaik, elhelyezkedési esélyeik és
foglalkoztatásuk.

6.3.

Egyedi célkitűzés

Jobb hozzáférés a gyakornoki helyekhez és
növekvő vállalkozói aktivitási kedv a fiatalok
körében
Cél, hogy a 25 év alatti fiatalok jobban hozzáférjenek a
gyakornoki helyekhez és több vállalkozást indítsanak
el.

A
tagállam
támogatással
eredmények

által
az
elérni

uniós
kívánt

A fejlesztések eredményeként javul a fiatalok
gyakornoki képzésben való részvétele, képzettsége,
szakmai gyakorlati ismeretei, valamint a vállalkozói
kedvük,
ezáltal
munkaerő-piaci
kilátásaik
és
foglalkoztatásuk.
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87. táblázat: Programspecifikus eredménymutatók egyedi célkitűzésenként (az ERFA és a Kohéziós Alap tekintetében)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának ii. alpontja)
Azonosító

Mutató

nem
releváns

nem releváns

121

Mértékegység

nem releváns

Régiókategóri
a
(adott
esetben)

Bázisérték

nem releváns

nem releváns

Bázisév

Célérték

121

(2023)

nem releváns

nem
releváns

Az ERFA és a Kohéziós Alap esetében a célértékek lehetnek minőségiek vagy mennyiségiek.
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Adatforrás

A
beszámolá
s
gyakoriság
a

nem releváns

nem
releváns

88. táblázat:

Közös eredménymutatók, amelyekre célértéket határoztak meg, és az egyedi célkitűzéshez kapcsolódó programspecifikus
eredménymutatók (beruházási prioritásonként és régiókategóriánként) (az ESZA tekintetében)

(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának ii. alpontja)
Azonosító

6.2.1

6.2.2.

122

Mutató

A
program
elhagyásának
időpontjában képesítést szerző
fiatal
NEET
(nem
foglalkoztatott,
oktatási
intézmény nappali tagozatán
vagy
szakképzésben
tanulmányokat nem folytató)
résztvevők
A
program
elhagyásának
időpontjában foglalkoztatásban
–
beleértve
az
önfoglalkoztatást – levő fiatal
NEET (nem foglalkoztatott,
oktatási intézmény nappali
tagozatán vagy szakképzésben

Régiókate
gória

A
mutató
mérték
egysé
ge

A
célmeghatározá
shoz használt
közös kimeneti
mutató

Bázisért
ék

fejlettebb

fő

nem releváns

0

fő

2013

fejlettebb

fő

nem releváns

0

fő

2013

F

A
bázisérték
és célérték
N Ö mértékegy
sége

Bázisév

Célérték
(2023)
F

N

122

Adatfo
rrás

A
beszá
molás
gyakor
isága

6.600

NFSZ,
FAIR

évente

7.500

NFSZ,
FAIR

évente

Ö

Ez a lista tartalmazza a közös eredménymutatókat, amelyekre célértéket állapítottak meg, és az összes programspecifikus eredménymutatót. A közös
eredménymutatók célértékeit számszerűsíteni kell; a programspecifikus eredménymutatók esetében a célértékek lehetnek minőségiek vagy mennyiségiek.
A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők), vagy nemenként lebontva. A bázisértékek ennek megfelelően kiigazíthatók. „F” = férfiak, „N”=nők,
„Ö”=összesen.

|

187

Azonosító

Mutató

Régiókate
gória

A
mutató
mérték
egysé
ge

A
célmeghatározá
shoz használt
közös kimeneti
mutató

Bázisért
ék
F

A
bázisérték
és célérték
N Ö mértékegy
sége

Bázisév

Célérték
(2023)
F

N

122

Adatfo
rrás

A
beszá
molás
gyakor
isága

Ö

tanulmányokat nem folytató)
résztvevők

6.2.3.

A program elhagyása utáni hat
hónapon
belül
foglalkoztatásban – beleértve
az önfoglalkoztatást – levő
fiatal
NEET
(nem
foglalkoztatott,
oktatási
intézmény nappali tagozatán
vagy
szakképzésben
tanulmányokat nem folytató)
résztvevők

fejlettebb

fő

nem releváns

0

fő

2013

3.300

NFSZ,
FAIR

évente

6.3.1.

A
program
elhagyásának
időpontjában foglalkoztatásban
–
beleértve
az
önfoglalkoztatást – levő fiatal
NEET (nem foglalkoztatott,
oktatási intézmény nappali
tagozatán vagy szakképzésben
tanulmányokat nem folytató)
résztvevők

fejlettebb

fő

nem releváns

0

fő

2013

800

NFSZ,
FAIR

évente
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89. táblázat: Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés eredménymutatói és az egyedi célkitűzéshez kapcsolódó programspecifikus eredménymutatók
(prioritási tengelyenként vagy valamely prioritási tengely része szerinti bontásban)
(Hivatkozás: az 1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikkének (3) bekezdése
Azonosító

nem
releváns

123

124

Mutató

nem releváns

A
mutató
mértékegys
ége

A
célmeghatáro
záshoz
használt
közös
kimeneti
mutató

Bázisért
ék

nem releváns

nem releváns

nem
releváns

F

123

)

A
bázisérték
és célérték
N Ö mértékegy
sége

nem
releváns

Bázisév

Célérték
(2023)
F

nem
releváns

N

124

Adatfor
rás

A
beszámol
ás
gyakorisá
ga

nem
releváns

nem
releváns

Ö

nem releváns

Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1304/2013/EU rendelete az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 470. o.).
Ez a lista tartalmazza a közös eredménymutatókat, amelyekre célértéket állapítottak meg, és az összes programspecifikus eredménymutatót. A közös
eredménymutatók célértékeit számszerűsíteni kell; a programspecifikus eredménymutatók esetében a célértékek lehetnek minőségiek vagy mennyiségiek.
Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés végrehajtásának monitoringjához használt, az 1304/2003/EU rendelet II. mellékletében szereplő összes
eredménymutatónak számszerűsített célértékhez kell kapcsolódnia. A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők), vagy nemenként lebontva. A
bázisértékek ennek megfelelően kiigazíthatók. „F” = férfiak, „N”=nők, „Ö”=összesen.
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2.6.8. A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések
(beruházási prioritásként)
2.6.8.1. A támogatandó intézkedések típusának és példáinak ismertetése és ezek várható
hozzájárulása az egyedi célkitűzésekhez, beleértve adott esetben a fő célcsoportok,
az egyedi célterületek és a kedvezményezettek típusainak azonosítását
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás

1304/2013/EU rendelet 3. cikk (1) a) ii. a fiatalok, különösen a nem
foglalkoztatottak, oktatásban és képzésben nem részesülők, közöttük
a társadalmi kirekesztés kockázatának kitett és a marginalizálódott
közösségekből jövő fiatalok fenntartható munkaerő-piaci integrációja,
többek között az ifjúsági garancia végrehajtása révén
A fiatalok munkanélküliségének kezelése és megelőzése kiemelt prioritás hazai és uniós
szinten egyaránt. A gazdasági válság különösen súlyosan érintette a fiatalokat, körükben a
munkanélküliség az elmúlt években jelentős mértékben növekedett, ezért az Európai Tanács
Ifjúsági Garancia létrehozására hívta fel a tagállamokat, illetve a Magyarországra vonatkozó
2013. évi országspecifikus ajánlások is tartalmaznak ilyen jellegű ajánlást. Magyarország 2013
decemberében elküldte Ifjúsági Garancia Akciótervét, melyben vázolta azokat a
beavatkozásokat és reformintézkedéseket, amelyeket az Ifjúsági Garancia bevezetése
érdekében foganatosítani fog. Ezen intézkedések foglalkoztatási lábát részben az Európai
Szociális Alap forrásai finanszírozzák, jelen beruházási prioritás keretében.
Az Ifjúsági garanciához kapcsolódó foglalkoztatási támogatások
Az Ifjúsági garancia részeként a fiatalok elhelyezkedésének segítése érdekében minden 25 év
alatti fiatalt foglalkoztató munkáltató garantált járulékkedvezményben részesül hazai forrásból
(Munkahelyvédelmi Akció keretében). Az intézkedés célja, hogy az általánosan elérhető
támogatást kiegészítve célzott foglalkoztatási támogatásokkal segítse a fiatalokat a megfelelő
képzettség megszerzésében és a munkába állásban, és ezáltal megelőzze a fiatalkori
munkanélküliség hosszútávon ható, az egyént és a társadalmat egyaránt érintő negatív
következményeit. A 25 év alatti fiatalok, különösen a munkaerő-piaci szempontból hátrányos
helyzetű nem foglalkoztatottak, oktatásban és képzésben nem részesülők számára a Nemzeti
Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) – mint az Ifjúsági Garancia egyedüli belépési pontja – a
programba való bejelentkezést követő 4 hónapon belül fel kell, hogy kínáljon valamilyen
konkrét segítséget vagy támogatást az elhelyezkedéshez, a munkatapasztalat-szerzéshez
vagy az oktatásba, szakképzésbe való be/visszalépéshez.
Az intézkedés többek között az alábbi támogatásokat és szolgáltatásokat foglalja magában:
állásközvetítés, bértámogatás, munkatapasztalat-szerzés támogatása, szakképzési lehetőség,
mobilitási támogatás, kompetencia-fejlesztés, az oktatásba való visszalépés segítése.
Ezenkívül az intézkedés finanszírozza azokat a személyes munkaerő-piaci szolgáltatásokat
(mentorálás, pályaorientáció, tanácsadás stb.) és kapcsolódó belső kapacitásokat is, amelyeket
az NFSZ a célcsoportba tartozó fiataloknak nyújt a programba vonást követően. A programba
belépő fiatalok számára olyan támogatási lehetőségek is felajánlhatók az Ifjúsági Garancia
keretében, amelyek más – hazai vagy uniós forrásból finanszírozott – intézkedések részét
képezik. A munkaerőpiaci integráció eszköze a fiatalok helyi adottságokra alapozott
vállalkozásainak támogatása is.
Főbb célcsoportok: 15-24 éves nem foglalkoztatott fiatalok, akik nem vesznek részt
szakképzésben és oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytatnak tanulmányokat (az
időszak elején az intézkedés a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetűekre fókuszál, a
célcsoport fokozatosan bővíthető)
Célterületek: KMR

|

190

Kedvezményezettek fő típusai: NFSZ-en keresztül valósul meg (NGM mint az NFA kezelője,
konzorciumi partnerek a Kormányhivatalok munkaügyi központjai), külső partnerekkel
(szolgáltatók, képzők, stb.) együttműködve
Gyakornoki program és vállalkozóvá válás támogatása a fiatalok körében
A duális szakképzés jogi, intézményi és finanszírozási kereteinek kialakításával megnyílt az út
afelé, hogy a vállalatokat gyakornoki helyek kialakítására ösztönözzük, így a 25 év alatti fiatalok
valódi munkatapasztalatot szerezhetnek, ezáltal javul foglalkoztathatóságuk és hosszabb távú
munkaerő-piaci esélyeik. Ehhez azonban elengedhetetlen a gyakorlati oktatáshoz szükséges
feltételek megteremtéséhez nyújtott komplex támogatások biztosítása a munkáltatók,
elsősorban a KKV-k részére annak érdekében, hogy a gyakornokok alkalmazásával és
betanításával járó többletköltségek (pl: gyakornokok bére, mentorok díjazása, a gyakornoki
hely kialakításához szükséges tárgyi feltételek biztosítása) kompenzálásra kerüljenek. A
támogatások eredményeként javulhat a vállalatok részvétele a gyakorlati képzésben. A duális
képzés elterjesztéséhez kapcsolódóan jelen beruházási prioritás tartalmazza a személyhez
kötött, kifejezetten a fiatalokra célzott irányuló gyakornoki programokat, míg az 5. beruházási
prioritás keretében kerül sor a rendszerszintű fejlesztésekre, a nem kifejezetten az Ifjúsági
Garancia alanyi körére (pl. szakiskolások) irányuló célzott programok megvalósítására,
valamint a szakképző iskolák szervezetfejlesztésének támogatására a megváltozott
körülményekhez való adaptáció segítése érdekében.
A fiatalok munkanélküliségére adható megoldási javaslatok és válaszintézkedések között
hangsúlyos szerep jut a fiatalok vállalkozási kedvének javítására, illetve vállalkozásuk
elindításának támogatására. Ehhez tervezzük támogatni többek között a vállalkozással
kapcsolatos ismereteket, vállalkozói kompetenciákat fejlesztő képzéseket, szemléletformálást,
sikeres vállalkozásoknál gyakorlat szervezését, a vállalkozás indításához szükséges pénzügyi
támogatás (induló tőke vissza nem térítendő, illetve a 2. prioritás keretében visszatérítendő
formában), továbbá mentorálás, tanácsadás, inkubátor szolgáltatások nyújtását a kezdő
vállalkozóknak. Fontos szempont, hogy hosszabb távon fenntartható, életképes üzleti ötletek
kerüljenek kiválasztásra és támogatásra.
Az intézkedés keretében –keresztfinanszírozás terhére – kiegészítő jelleggel ERFA források is
felhasználásra kerülnek.
Főbb célcsoportok: 25 év alatti fiatalok
Célterületek: KMR
Kedvezményezettek típusai: gyakornoki helyet kialakító vállalkozások, vállalkozást indító
fiatalok
2.6.8.2. A műveletek kiválasztásában alkalmazandó vezérelvek
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás

-

1304/2013/EU rendelet 3. cikk (1) a) ii. a fiatalok, különösen a nem
foglalkoztatottak, oktatásban és képzésben nem részesülők, közöttük
a társadalmi kirekesztés kockázatának kitett és a marginalizálódott
közösségekből jövő fiatalok fenntartható munkaerő-piaci integrációja,
többek között az ifjúsági garancia végrehajtása révén
Szakmai szempontok: az Ifjúsági garanciához kapcsolódó foglalkoztatási támogatások
végrehajtását olyan intézményrendszerre kell építeni, amely megfelelő kapacitásokkal
rendelkezik, kapacitásaival és eszközrendszerével képes biztosítani az intézkedés garancia
jellegét, biztosítani tudja a megfelelő koordinációt azokkal az intézményekkel, amelyek
külső partnerként (pl. közoktatási intézmények) kapcsolódnak az intézkedés
végrehajtásához. Ezért célszerű ezen intézkedést a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálaton
keresztüli végrehajtani. Az intézkedések végrehajtása során biztosítani kell a megfelelő
célzottságot és az egyenlő hozzáférés lehetőségét az azonos helyzetű célcsoport tagoknak.
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Végrehajtási szempontok: az intézkedés végrehajtási mechanizmusát úgy kell kialakítani,
hogy a támogatott lehetőségek a fiatalokhoz és az őket foglalkoztató vállalkozásokhoz
gyorsan és kevés adminisztráció mellett jussanak el, és megfelelően biztosított legyen a
források
felhasználásának
nyomon
követése.
Az
intézkedéseket
a
hazai
foglalkoztatáspolitikai intézkedésekkel összehangoltan, a Nemzeti Foglalkoztatási Alapon
keresztüli finanszírozással, előfinanszírozás mellett szükséges megvalósítani, így biztosítva
a szakmai koordinációt és a megfelelő pénzügyi végrehajtást. A 25 év feletti, munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű munkanélküliek jelen prioritás 1. intézkedése
keretében kaphatnak segítséget az elhelyezkedéshez, foglalkoztathatóságuk javításához.
- Területi szempontok: A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálaton keresztüli végrehajtás
biztosítja a megfelelő területi lefedettséget és a hozzáférhetőséget a hátrányos helyzetű
térségekben is. A kevésbé fejlett régiókban élő fiatalok és itt működő vállalkozások a
GINOP 5. prioritása keretében juthatnak foglalkoztatási célú támogatáshoz.
- Horizontális szempontok érvényesítése: kötelező elvárás a projektgazdával szemben,
aminek a megvalósításához útmutató áll majd rendelkezésükre.
2.6.8.3. Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása (adott esetben)
-

(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás

Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása

1304/2013/EU rendelet 3. cikk (1) a) ii. a
fiatalok, különösen a nem foglalkoztatottak,
oktatásban és képzésben nem részesülők,
közöttük
a
társadalmi
kirekesztés
kockázatának kitett és a marginalizálódott
közösségekből jövő fiatalok fenntartható
munkaerő-piaci integrációja, többek között az
ifjúsági garancia végrehajtása révén
Pénzügyi eszköz nem tervezett

Az intézkedések keretében önállóan nem, kizárólag a 2. prioritásban tervezett pénzügyi
eszközökkel kombináltan tervezzük ezen eszközök alkalmazását (vissza nem térítendő és
visszatérítendő támogatások a fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása érdekében).
2.6.8.4. Nagyprojektek tervezett alkalmazása (adott esetben)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás

1304/2013/EU rendelet 3. cikk (1) a) ii. a
fiatalok, különösen a nem foglalkoztatottak,
oktatásban és képzésben nem részesülők,
közöttük
a
társadalmi
kirekesztés
kockázatának kitett és a marginalizálódott
közösségekből jövő fiatalok fenntartható
munkaerő-piaci integrációja, többek között az
ifjúsági garancia végrehajtása révén

Nagyprojekt nem tervezett
2.6.8.5. Kimeneti mutatók beruházási prioritásonként és adott esetben régiókategóriánként
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iv.alpontja)
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90. táblázat: Közös és programspecifikus kimeneti mutatók
(beruházási prioritásonként, régiókategóriánkénti bontásban az ESZA és adott esetben az ERFA
tekintetében)
Azonosít
ó

Mutató

Mérték
egysé
g

Alap

Régióka
te-gória
(adott
esetben)

Célérték
125
(2023)

F

1304/201
3/EU
rendelet
3. cikk
(1) a) ii.

1304/201
3/EU
rendelet
3. cikk
(1) a) ii.

Munkaerő-piaci
programban
résztvevő 25 éven
aluli fiatal NEET
(nem
foglalkoztatott,
oktatási intézmény
nappali tagozatán
vagy
szakképzésben
tanulmányokat
nem
folytató)
résztvevők
Gyakornoki, illetve
vállalkozóvá válást
segítő programban
25
éven
aluli
résztvevők

fő

ESZA

fejlettebb

fő

ESZA

fejlettebb

Adatfo
rrás

A
beszám
olás
gyakori
sága

13.200

NFSZ,
FAIR

évente

900

NFSZ,
FAIR

évente

N

Ö

2.6.9. Beruházási prioritás
(A prioritási tengelyen belül minden egyes beruházási prioritásra megismétlendő)
Beruházási prioritás
1304/2013/EU rendelet 3. cikk (1) a) v. a
munkavállalók,
vállalkozások
és
vállalkozók
alkalmazkodása a megváltozott körülményekhez

125

Az ESZA esetében ez a lista tartalmazza azokat a közös kimeneti mutatókat, amelyekre
célértéket állapítottak meg. A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők) vagy
nemenként lebontva. Az ERFA és a Kohéziós Alap esetében a nemek szerinti bontásra a
legtöbb esetben nincs szükség. „F” = férfiak, „N”=nők, „Ö”=összesen.
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2.6.10. A beruházási prioritáshoz kapcsolódó egyedi célkitűzések és a várt eredmények
(A beruházási prioritáson belül minden egyes egyedi célkitűzésre megismétlendő)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának i. és ii. alpontja)
Azonosító

6.4.

Egyedi célkitűzés

A munkaerő-piaci szereplők munkaszervezési
módszerek és munka minősége terén történő
aktivitásának és tudatosságának növekedése
Cél, hogy a vállalatok a működéshez igazított
rugalmas munkaszervezési módszereket vezessenek
be, javuljon a munkahelyi egészség és biztonság,
valamint a munka minősége, ezáltal mind a
vállalkozások,
mind
a
munkavállalók
alkalmazkodóképessége javuljon.

A
tagállam
támogatással
eredmények

által
az
elérni

uniós
kívánt

A fejlesztések eredményeként növekszik a munkahelyi
rugalmasság a vállalatoknál, valamint javul a
munkaügyi ellenőrzés hatékonysága és a be nem
jelentett
munkavégzéssel,
valamint
a
munkaegészségüggyel
és
munkavédelemmel
kapcsolatos munkaadói és munkavállalói tudatosság.
Rugalmasabb, biztonságosabb munkahelyek jönnek
létre, hozzájárulva a munka és a magánélet
összehangolásához, a be nem jelentett munkavállalás
visszaszorításához,
a
jogtudatos
magatartás
elterjesztéséhez, és a foglalkoztatás bővüléséhez.
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91. táblázat: Programspecifikus eredménymutatók egyedi célkitűzésenként (az ERFA és a Kohéziós Alap tekintetében)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának ii. alpontja)
Azonosító

nem
releváns

126

Mutató

nem releváns

Mértékegység

nem releváns

Régiókategóri
a (adott
esetben)

nem releváns

Bázisév

Bázisérték

nem releváns

Célérték

126

nem releváns

nem
releváns

Az ERFA és a Kohéziós Alap esetében a célértékek lehetnek minőségiek vagy mennyiségiek.

|

195

(2023)

Adatforrás

nem releváns

A
beszámolá
s
gyakoriság
a
nem
releváns

92. táblázat:

Közös eredménymutatók, amelyekre célértéket határoztak meg, és az egyedi célkitűzéshez kapcsolódó programspecifikus
eredménymutatók (beruházási prioritásonként és régiókategóriánként) (az ESZA tekintetében)

(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának ii. alpontja)
Azonosító

6.4.1.

127

Mutató

A rugalmas foglalkoztatási
formák használatát, jogszerű
foglalkoztatás elősegítését,
vagy a munkahelyi egészség
és biztonság fejlesztését célzó
projektek száma

Régiókate
gória

fejlettebb

A
mutató
mérték
egysé
ge

A
célmeghatározá
shoz használt
közös kimeneti
mutató

Bázisért
ék

db

nem releváns

0

F

A
bázisérték
és célérték
N Ö mértékegy
sége

db

Bázisév

Célérték
(2023)
F

2013

N

70

127

Adatfo
rrás

A
beszá
molás
gyakor
isága

NFSZ,
FAIR

évente

Ö

Ez a lista tartalmazza a közös eredménymutatókat, amelyekre célértéket állapítottak meg, és az összes programspecifikus eredménymutatót. A közös
eredménymutatók célértékeit számszerűsíteni kell; a programspecifikus eredménymutatók esetében a célértékek lehetnek minőségiek vagy mennyiségiek.
A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők), vagy nemenként lebontva. A bázisértékek ennek megfelelően kiigazíthatók. „F” = férfiak, „N”=nők,
„Ö”=összesen.
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93. táblázat: Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés eredménymutatói és az egyedi célkitűzéshez kapcsolódó programspecifikus eredménymutatók
(prioritási tengelyenként vagy valamely prioritási tengely része szerinti bontásban)
(Hivatkozás: az 1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikkének (3) bekezdése
Azonosító

nem
releváns

128

129

Mutató

nem releváns

A
mutató
mértékegys
ége

A
célmeghatáro
záshoz
használt
közös
kimeneti
mutató

Bázisért
ék

nem releváns

nem releváns

nem
releváns

F

128

)

A
bázisérték
és célérték
N Ö mértékegy
sége

nem
releváns

Bázisév

Célérték
(2023)
F

nem
releváns

N

129

Adatfor
rás

A
beszámol
ás
gyakorisá
ga

nem
releváns

nem
releváns

Ö

nem releváns

Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1304/2013/EU rendelete az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 470. o.).
Ez a lista tartalmazza a közös eredménymutatókat, amelyekre célértéket állapítottak meg, és az összes programspecifikus eredménymutatót. A közös
eredménymutatók célértékeit számszerűsíteni kell; a programspecifikus eredménymutatók esetében a célértékek lehetnek minőségiek vagy mennyiségiek.
Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés végrehajtásának monitoringjához használt, az 1304/2003/EU rendelet II. mellékletében szereplő összes
eredménymutatónak számszerűsített célértékhez kell kapcsolódnia. A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők), vagy nemenként lebontva. A
bázisértékek ennek megfelelően kiigazíthatók. „F” = férfiak, „N”=nők, „Ö”=összesen.
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2.6.11. A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések
(beruházási prioritásként)
2.6.11.1. A támogatandó intézkedések típusának és példáinak ismertetése és ezek várható
hozzájárulása az egyedi célkitűzésekhez, beleértve adott esetben a fő célcsoportok,
az egyedi célterületek és a kedvezményezettek típusainak azonosítását
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás

1304/2013/EU rendelet 3. cikk (1) a) v. a munkavállalók, vállalkozások
és vállalkozók alkalmazkodása a megváltozott körülményekhez

A KMR-ben működik a regisztrált gazdasági szervezetek 34 százaléka, itt dolgozik a
foglalkoztatottak harmada. A specifikus célhoz kapcsolódó intézkedések jellemzően a
munkaerőpiac szereplőinek alkalmazkodóképességét, rugalmasságát célozzák széles
eszköztárral. Az intézkedések egy része közvetlenül a munkáltatókat/munkavállalókat célozza,
míg mások az állami intézmények, szociális partnerek, illetve nem-kormányzati szervezetek
aktív szerepvállalásán keresztül járulnak hozzá a kitűzött cél eléréséhez.
Munkahelyi rugalmasság és munka minőségének ösztönzése
A foglalkoztatás rugalmas módjaival mind a keresleti, mind a kínálati oldalon potenciális
„tartalékok” szabadíthatók fel, ami növelheti a foglalkoztatottak számát. Vállalati oldalról a
rugalmas foglalkoztatás növelheti a gazdasági alkalmazkodóképességet és ezáltal a
versenyképességet is. Az intézkedés támogatja egyrészt a működéshez igazított rugalmas
munkaszervezési módszerek elsajátítását, a gazdasági szereplők rugalmas foglalkoztatás és
munkaszervezés előnyeiről történő tájékoztatását. Másrészt több olyan csoport is van a
munkaerőpiacon, amely valamilyen oknál fogva nem tud, vagy nem akar hagyományos
foglalkoztatási formában elhelyezkedni kisgyermek nevelése, idős hozzátartozó gondozása,
vagy oktatásban való részvétel miatt. E potenciál kihasználásának támogatására olyan
beavatkozások szükségesek, amelyek javítják a vállalati munkaszervezési kultúrát, segítik a
rugalmas munkaszervezési formák elterjesztését, a munka és a magánélet összehangolását,
illetve a családbarát munkahelyi környezet kialakítását (pl. vállalati és intézményi
gyermekfelügyelet) és az alternatív gyermekellátási formák támogatását (pl. családi napközik).
Az intézkedés kapcsolódik a VEKOP 4. prioritás alatt megvalósuló, a 3 év alatti életkorú
gyermekek nappali ellátását nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztéséhez.
A munkahelyi rugalmasság mellett a munka minőségének javítását is érdemes ösztönözni a
vállalakozások körében a társadalmi felelősségvállalásra, a munkahelyi egészség és biztonság
fejlesztésére irányuló tevékenységek támogatásával. A munkavédelemre, egészségfejlesztésre
áldozó, arra odafigyelő vállalkozások versenyképessége, munkahely- és munkavállalómegtartó képessége ugyanis mérhetően javul munkavállalóik megfelelő munkakörülményeinek
megteremtésével, a munkavállalók esetében pedig a munkahelyi egészség és munkabiztonság
fontos szerepet játszik tartós foglalkoztathatóságukban.
Főbb célcsoportok: munkáltatók és munkavállalóik
Célterületek: KMR; illetve országos, a prioritási tengely keretében nyújtott finanszírozás a KMR
tekintetében arányosítással kerül meghatározásra
Kedvezményezettek típusai: vállalkozások, szövetkezetek, civil szervezetek, államigazgatási
szervek, közintézmények
A jogszerű foglalkoztatás ösztönzése
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Mind adópolitikai, mind társadalmi szempontból fontos cél, hogy a foglalkoztatáson belül
csökkenjen a be nem jelentett, illetve „aluljelentett” munkavállalók aránya. Így olyan célzott
beavatkozásokra is szükség van, amelyek segítik a legális foglalkoztatás elterjesztését, növelik
a munkaadói és munkavállalói tudatosságot és javítják a munkaügyi ellenőrzés hatékonyságát.
Széles körű, a munkavállalókat és a munkáltatókat egyaránt célzó tájékoztatás szükséges mind
a legális foglalkoztatással, mind a munkavédelemmel, munkaegészségüggyel kapcsolatosan.
Emellett szükség van a munkaügyi ellenőrzés hatékonyságának javítására, az ellenőrző
szervek munkájának szorosabb összehangolására, a humánkapacitások és az ellenőrzésekhez
szükséges erőforrások további erősítésére. Fontos továbbá a munkaügyi ellenőrzést végzők,
felügyelők, kontrollerek, operátorok motiválása, képzése, ismereteik karbantartása és frissítése,
valamint a jogszerű és hatékony ellenőrzés feltételeinek megteremtése.
A munkavállalói és munkáltatói tudatossággal, a jogi környezetből fakadó lehetőségekkel és
kötelességekkel kapcsolatos információk átadása kapcsán fontos szerepet kapnak majd a
szociális partnerek által nyújtott tanácsadói szolgáltatások.
Főbb célcsoportok: munkavállalók és munkáltatók
Célterületek: KMR; illetve országos, a prioritási tengely keretében nyújtott finanszírozás a KMR
tekintetében arányosítással kerül meghatározásra
Kedvezményezettek
szervezetek

típusai:

NFSZ,

adóhatóság,

szociális

partnerek,

érdekképviseleti

2.6.11.2. A műveletek kiválasztásában alkalmazandó vezérelvek
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás
-

-

-

1304/2013/EU rendelet 3. cikk (1) a) v. a munkavállalók, vállalkozások
és vállalkozók alkalmazkodása a megváltozott körülményekhez
Szakmai szempontok: Az intézkedések végrehajtása során biztosítani kell a megfelelő
célzottságot és az egyenlő hozzáférés lehetőségét az azonos helyzetű célcsoport tagoknak.
Végrehajtási szempontok: a 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátásának fejlesztése
esetében a VEKOP 4. prioritásából infrastrukturális (ERFA típusú) fejlesztésekre, míg jelen
prioritás keretében a kapcsolódó ESZA típusú tevékenységek (képzés, foglalkoztatás)
támogatására kerülhet sor a rugalmas gyermekellátási szolgáltatást létrehozó
intézményeknél.
Területi szempontok: A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése és a be nem jelentett
munkavállalás elleni küzdelem országos projektként valósul meg arányosított
finanszírozással. A kevésbé fejlett régióban működő szervezetek, vállalkozások a GINOP 5.
prioritása keretében juthatnak támogatáshoz.
Horizontális szempontok érvényesítése: kötelező elvárás a projektgazdával szemben,
aminek a megvalósításához útmutató áll majd rendelkezésükre.

2.6.11.3. Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása (adott esetben)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás

1304/2013/EU rendelet 3. cikk (1) a) v. a
munkavállalók, vállalkozások és vállalkozók
alkalmazkodása
a
megváltozott
körülményekhez
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Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása

Pénzügyi eszköz nem tervezett

2.6.11.4. Nagyprojektek tervezett alkalmazása (adott esetben)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás

1304/2013/EU rendelet 3. cikk (1) a) v. a
munkavállalók, vállalkozások és vállalkozók
alkalmazkodása
a
megváltozott
körülményekhez

Nagyprojekt nem tervezett
2.6.11.5. Kimeneti mutatók beruházási prioritásonként és adott esetben régiókategóriánként
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iv.alpontja)
94. táblázat: Közös és programspecifikus kimeneti mutatók
(beruházási prioritásonként, régiókategóriánkénti bontásban az ESZA és adott esetben az ERFA
tekintetében)
Azonosít Mutató
Mérték Alap
Régióka Célérték
Adatfo A
130
ó
egysé
te-gória
(2023)
rrás
beszám
g
(adott
olás
esetben)
gyakori
sága
F

1304/201
3/EU
rendelet
3. cikk
(1) a) v.

130

A támogatott
szervezetek
száma

db

ESZA

fejlettebb

N

Ö

80

NFSZ,
FAIR

évente

Az ESZA esetében ez a lista tartalmazza azokat a közös kimeneti mutatókat, amelyekre
célértéket állapítottak meg. A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők) vagy
nemenként lebontva. Az ERFA és a Kohéziós Alap esetében a nemek szerinti bontásra a
legtöbb esetben nincs szükség. „F” = férfiak, „N”=nők, „Ö”=összesen.

|

200

2.6.12. Beruházási prioritás
(A prioritási tengelyen belül minden egyes beruházási prioritásra megismétlendő)
Beruházási prioritás
1304/2013/EU rendelet (ESZA rendelet) 3. cikk (1) c)
iii. az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez
való egyenlő hozzáférés javítása minden korcsoport
számára formális, informális és nem formális módon
egyaránt,
a
munkavállalók
ismereteinek,
készségeinek és kompetenciáinak naprakésszé
tétele, valamint a rugalmas tanulási formák
előmozdítása, többek között a pályaorientáció és a
megszerzett kompetenciák elismerése révén
2.6.13. A beruházási prioritáshoz kapcsolódó egyedi célkitűzések és a várt eredmények
(A beruházási prioritáson belül minden egyes egyedi célkitűzésre megismétlendő)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának i. és ii. alpontja)
Azonosító

6.5.

Egyedi célkitűzés

A munkavállalási korú lakosság, különösen az
alacsony képzettségűek javuló hozzáférése a
munkaerő-piaci kompetenciákat javító formális
képzési lehetőségekhez
Cél, hogy a felnőtt lakosság (különösen az alacsony
iskolai végzettséggel rendelkezők) minél nagyobb
aránya vegyen részt formális oktatásban/képzésben,
és lehetősége legyen a munkaerő-piaci szempontból
releváns
ismeretek,
készségek,
kompetenciák
megszerezésére.

A
tagállam
támogatással
eredmények

által
az
elérni

uniós
kívánt

A fejlesztések eredményeként növekszik a felnőtt korú
lakosság formális képzésben való részvétele, javul a
munkaerő
kínálat
képzettségi
szintje
és
foglalkoztathatósága, különös tekintettel az alacsonyan
képzettekre, ezáltal megerősítve munkaerő-piaci
helyzetüket.
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95. táblázat: Programspecifikus eredménymutatók egyedi célkitűzésenként (az ERFA és a Kohéziós Alap tekintetében)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának ii. alpontja)
Azonosító

Mutató

nem
releváns

nem releváns

131

Mértékegység

nem releváns

Régiókategóri
a
(adott
esetben)

Bázisérték

nem releváns

nem releváns

Bázisév

Célérték

131

(2023)

nem releváns

nem
releváns

Az ERFA és a Kohéziós Alap esetében a célértékek lehetnek minőségiek vagy mennyiségiek.
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Adatforrás

A
beszámolá
s
gyakoriság
a

nem releváns

nem
releváns

96. táblázat:

Közös eredménymutatók, amelyekre célértéket határoztak meg, és az egyedi célkitűzéshez kapcsolódó programspecifikus
eredménymutatók (beruházási prioritásonként és régiókategóriánként) (az ESZA tekintetében)

(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának ii. alpontja)
Azonosító

6.5.1.

132

Mutató

A képzést sikeresen befejező
résztvevők száma

Régiókate
gória

fejlettebb

A
mutató
mérték
egysé
ge

A
célmeghatározá
shoz használt
közös kimeneti
mutató

Bázisért
ék

fő

nem releváns

0

F

A
bázisérték
és célérték
N Ö mértékegy
sége

fő

Bázisév

Célérték
(2023)
F

2013

N

132

Adatfo
rrás

A
beszá
molás
gyakor
isága

NFSZ,
FAIR

évente

Ö

20.000

Ez a lista tartalmazza a közös eredménymutatókat, amelyekre célértéket állapítottak meg, és az összes programspecifikus eredménymutatót. A közös
eredménymutatók célértékeit számszerűsíteni kell; a programspecifikus eredménymutatók esetében a célértékek lehetnek minőségiek vagy mennyiségiek.
A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők), vagy nemenként lebontva. A bázisértékek ennek megfelelően kiigazíthatók. „F” = férfiak, „N”=nők,
„Ö”=összesen.
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97. táblázat: Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés eredménymutatói és az egyedi célkitűzéshez kapcsolódó programspecifikus eredménymutatók
(prioritási tengelyenként vagy valamely prioritási tengely része szerinti bontásban)
(Hivatkozás: az 1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikkének (3) bekezdése
Azonosító

nem
releváns

133

134

Mutató

nem releváns

A
mutató
mértékegys
ége

A
célmeghatáro
záshoz
használt
közös
kimeneti
mutató

Bázisért
ék

nem releváns

nem releváns

nem
releváns

F

133

)

A
bázisérték
és célérték
N Ö mértékegy
sége

nem
releváns

Bázisév

Célérték
(2023)
F

nem
releváns

N

134

Adatfor
rás

A
beszámol
ás
gyakorisá
ga

nem
releváns

nem
releváns

Ö

nem releváns

Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1304/2013/EU rendelete az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 470. o.).
Ez a lista tartalmazza a közös eredménymutatókat, amelyekre célértéket állapítottak meg, és az összes programspecifikus eredménymutatót. A közös
eredménymutatók célértékeit számszerűsíteni kell; a programspecifikus eredménymutatók esetében a célértékek lehetnek minőségiek vagy mennyiségiek.
Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés végrehajtásának monitoringjához használt, az 1304/2003/EU rendelet II. mellékletében szereplő összes
eredménymutatónak számszerűsített célértékhez kell kapcsolódnia. A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők), vagy nemenként lebontva. A
bázisértékek ennek megfelelően kiigazíthatók. „F” = férfiak, „N”=nők, „Ö”=összesen.
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2.6.14. A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések
(beruházási prioritásként)
2.6.14.1. A támogatandó intézkedések típusának és példáinak ismertetése és ezek várható
hozzájárulása az egyedi célkitűzésekhez, beleértve adott esetben a fő célcsoportok,
az egyedi célterületek és a kedvezményezettek típusainak azonosítását
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás

1304/2013/EU rendelet (ESZA rendelet) 3. cikk (1) c) iii. az egész
életen át tartó tanulás lehetőségeihez való egyenlő hozzáférés
javítása minden korcsoport számára formális, informális és nem
formális
módon
egyaránt,
a
munkavállalók
ismereteinek,
készségeinek és kompetenciáinak naprakésszé tétele, valamint a
rugalmas tanulási formák előmozdítása, többek között a
pályaorientáció és a megszerzett kompetenciák elismerése révén
Az egész életen át tartó tanulásban résztvevő felnőttek aránya rendkívül alacsony országszerte
és a régióban is. Az egész életen át tartó tanulás ösztönzése érdekében – összhangban a
2013. évi országspecifikus ajánlásokkal – javítani szükséges a munkavállalási korú népesség
formális képzési, kompetencia-fejlesztési lehetőségekhez való hozzáférését. A szakképzési és
felnőttképzési programok hozzájárulnak a munkaerő képzettségének, munkaerő-piaci
kompetenciáinak és tanulási hajlandóságának javításához, ezáltal foglalkoztathatóságuk,
versenyképességük, alkalmazkodóképességük fejlesztéséhez.
Az egész életen át tartó tanulás lehetőségeinek bővítéséhez a népesség széles köre számára
hozzáférhető képzési és kompetencia-fejlesztési programokra van szükség.
Munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése
Az intézkedés keretében az általános, mindenki számára elérhető munkaerő-piaci, illetve az
egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák elsajátításának támogatására
kerül sor. A fejleszteni kívánt kompetenciák közé tartoznak többek között az idegen nyelvi
kompetenciák, a munkavállaláshoz kapcsolódó ismeretek, a szociális és állampolgári
kompetenciák, valamint a vállalkozói ismeretek és kompetenciák. A programban a támogatás
alanya közvetlenül az egyén, a kedvezményezett kvázi közvetíti a támogatást. A képzéseket a
Felnőttképzési törvény rendelkezései szerint engedéllyel rendelkező képző intézmények
szolgáltatják. A program keretében a támogatás nyújtására személyre szabottan, az egyéni
szükségletek és a térségben felmerülő munkáltatói igények alapján kerül sor. A képzéseket úgy
szükséges megszervezni, hogy helyi szinten mindenki számára hozzáférhetővé váljon a
tanulás, és szükség esetén megfelelő szakmai támogatással biztosítani kell az egyéni tanulást
segítő szolgáltatásokat is.
Főbb célcsoportok: munkavállalási korú felnőtt népesség
Célterületek: KMR
Kedvezményezettek típusai: államigazgatási szerv, háttérintézmény, képző intézmények
bevonásával; közvetve: munkavállalási korú népesség (a képzésbe kerülő egyén)
Munkavállalók munkahelyi képzésének támogatása
Az intézkedés szakmai illetve általános munkahelyi képzések (munkaerő-piacon maradáshoz
szükséges alap és személyes kompetenciák fejlesztése), alkalmazkodást elősegítő (át)képzési
programok révén támogatja a vállalkozások humán-erőforrás fejlesztéseit, amelyek
hozzájárulnak a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztéséhez, a versenyképesség
javításához, ezáltal megtérülő befektetéssé válhatnak az üzleti szereplők számára.
Munkavállalói szempontból a képzésben való részvétel biztosítja az egyén készségeinek és
szaktudásának frissen tartását, ezzel növelve újbóli elhelyezkedési esélyeit esetleges krízis,
vagy munkahelyváltás esetén. A munkahelyi képzésben részt vevő vállalkozások és
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munkavállalók arányának növelése érdekében szükséges a felnőttképzésben való egyéni és
munkaadói részvétel ösztönzése (diákokhoz köthető infrastruktúra beszerzésének támogatása
és a cégeknél diákokkal foglalkozó szakemberek kieső hasznos munkaidejének pótlása
kompenzációval), a képzésben való részvétel hasznáról, megtérüléséről szóló információk
terjesztése is.
Az intézkedés keretében a vállalkozások részére elérhető humánerőforrás-fejlesztést célzó
támogatások illeszkednek, illetve kiegészíthetik a VEKOP 1. prioritása keretében (ERFA
forrásokból), a vállalkozások munkahelyteremtést célzó beruházásaihoz nyújtott
támogatásokat.
Főbb célcsoportok: a vállalati képzéseket megvalósító munkáltatók és az ezekben résztvevő
munkavállalók
Célterületek: KMR
Kedvezményezettek típusai: képzéseket megvalósító munkáltatók; a támogatás tényleges
kedvezményezettjei (címzettjei) a kompetencia-fejlesztésben és képzésben érintett
munkavállalási korú népesség.
2.6.14.2. A műveletek kiválasztásában alkalmazandó vezérelvek
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás

-

-

1304/2013/EU rendelet (ESZA rendelet) 3. cikk (1) c) iii. az egész
életen át tartó tanulás lehetőségeihez való egyenlő hozzáférés
javítása minden korcsoport számára formális, informális és nem
formális
módon
egyaránt,
a
munkavállalók
ismereteinek,
készségeinek és kompetenciáinak naprakésszé tétele, valamint a
rugalmas tanulási formák előmozdítása, többek között a
pályaorientáció és a megszerzett kompetenciák elismerése révén
Szakmai szempontok: Az intézkedések végrehajtása során biztosítani kell a megfelelő
célzottságot és az egyenlő hozzáférés lehetőségét az azonos helyzetű célcsoport tagoknak.
Végrehajtási szempontok: A kompetencia fejlesztési programokhoz olyan végrehajtási
mechanizmust kell kialakítani, ami a résztvevők számára könnyen hozzáférhetővé teszi a
képzés lehetőségét, egyszerűsíti az adminisztrációt, és nagy létszámú résztvevő támogatását
teszi lehetővé. A korábbi végrehajtási tapasztalatok alapján ez pályázati úton megvalósított,
nagyszámú projekt helyett központosított lebonyolítás mellett biztosítható. A munkavállalók
munkahelyi képzésének támogatása esetén célszerű automata pályázatot alkalmazni, és
kizárólag a befogadási és jogosultsági szempontoknak való megfelelést, illetve az
útmutatóban előírtak (pl. minimálisan vállalandó indikátorok, megvalósítási időszaka, stb.)
betartását vizsgálni.
Területi szempontok: A kevésbé fejlett régiókban élő munkavállalási korú népesség és itt
működő vállalkozások a GINOP 5. prioritása keretében juthatnak képzési támogatáshoz.
Horizontális szempontok érvényesítése: kötelező elvárás a projektgazdával szemben, aminek
a megvalósításához útmutató áll majd rendelkezésükre.

2.6.14.3. Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása (adott esetben)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás

1304/2013/EU rendelet 3. cikk (1) c) iii. az
egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez
való egyenlő hozzáférés javítása minden
korcsoport számára formális, informális és
nem
formális
módon
egyaránt,
a
munkavállalók ismereteinek, készségeinek és
kompetenciáinak naprakésszé tétele, valamint
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Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása

a rugalmas tanulási formák előmozdítása,
többek között a pályaorientáció és a
megszerzett kompetenciák elismerése révén
Pénzügyi eszköz nem tervezett

2.6.14.4. Nagyprojektek tervezett alkalmazása (adott esetben)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás

1304/2013/EU rendelet 3. cikk (1) c) iii. az
egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez
való egyenlő hozzáférés javítása minden
korcsoport számára formális, informális és nem
formális módon egyaránt, a munkavállalók
ismereteinek,
készségeinek
és
kompetenciáinak naprakésszé tétele, valamint
a rugalmas tanulási formák előmozdítása,
többek között a pályaorientáció és a
megszerzett kompetenciák elismerése révén

Nagyprojekt nem tervezett
2.6.14.5. Kimeneti mutatók beruházási prioritásonként és adott esetben régiókategóriánként
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iv. alpontja)
98. táblázat: Közös és programspecifikus kimeneti mutatók
(beruházási prioritásonként, régiókategóriánkénti bontásban az ESZA és adott esetben az ERFA
tekintetében)
Azonosít Mutató
Mérték Alap
Régióka Célérték
Adatfo A
135
ó
egysé
te-gória
(2023)
rrás
beszám
g
(adott
olás
esetben)
gyakori
sága
F

1304/201
3/EU
rendelet
3. cikk
(1) c) iii.

135

A képzésben részt
vevők száma

fő

ESZA

fejlettebb

N

25.300

Ö

NFSZ,
FAIR

évente

Az ESZA esetében ez a lista tartalmazza azokat a közös kimeneti mutatókat, amelyekre
célértéket állapítottak meg. A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők) vagy
nemenként lebontva. Az ERFA és a Kohéziós Alap esetében a nemek szerinti bontásra a
legtöbb esetben nincs szükség. „F” = férfiak, „N”=nők, „Ö”=összesen.
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2.6.15. Beruházási prioritás
(A prioritási tengelyen belül minden egyes beruházási prioritásra megismétlendő)
Beruházási prioritás
1304/2013/EU rendelet 3. cikk (1) c) iv. az oktatási és
képzési rendszerek munkaerő-piaci igényekhez való
igazodásának javítása, a tanulásból a munkába
történő átmenet megkönnyítése, a szakmai oktatás
és a képzési rendszerek megerősítése és
minőségének javítása többek között a készségek
iránti igény előrejelzésén alapuló mechanizmusok, a
tananyagok kiigazítása, a munkaalapú tanulási
rendszerek – beleértve a duális tanulási rendszereket
és a tanulószerződéses gyakorlati képzéseket –
létrehozása és továbbfejlesztése
2.6.16. A beruházási prioritáshoz kapcsolódó egyedi célkitűzések és a várt eredmények
(A beruházási prioritáson belül minden egyes egyedi célkitűzésre megismétlendő)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának i. és ii. alpontja)
Azonosító

6.6.

Egyedi célkitűzés

A gazdaság igényeihez igazodó minőségi képzési
intézményrendszer kialakítása
Cél, hogy a szakképzési és felnőttképzési
intézményrendszer
minél
rugalmasabban
és
gyorsabban tudjon reagálni a gazdasági változásokra,
a képzési kimenetek minősége javuljon és megfeleljen
a vállalkozások igényeinek.

A
tagállam
támogatással
eredmények

által
az
elérni

uniós
kívánt

A fejlesztések eredményeként javul a szakképzés és
felnőttképzés minősége, munkaerő-piaci relevanciája.
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99. táblázat: Programspecifikus eredménymutatók egyedi célkitűzésenként (az ERFA és a Kohéziós Alap tekintetében)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának ii. alpontja)
Azonosító

Mutató

nem
releváns

nem releváns

136

Mértékegység

nem releváns

Régiókategóri
a
(adott
esetben)

Bázisérték

nem releváns

nem releváns

Bázisév

Célérték

136

(2023)

nem releváns

nem
releváns

Az ERFA és a Kohéziós Alap esetében a célértékek lehetnek minőségiek vagy mennyiségiek.
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Adatforrás

A
beszámolá
s
gyakoriság
a

nem releváns

nem
releváns

100. táblázat: Közös eredménymutatók, amelyekre célértéket határoztak meg, és az egyedi célkitűzéshez kapcsolódó programspecifikus
eredménymutatók (beruházási prioritásonként és régiókategóriánként) (az ESZA tekintetében)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának ii. alpontja)
Azonosító

6.6.1.

137

Mutató

Az
intézkedés
keretében
kidolgozott új tananyagok,
módszertanok alkalmazására
felkészített/kiképzett
szakemberek száma

Régiókate
gória

országos

A
mutató
mérték
egysé
ge

A
célmeghatározá
shoz használt
közös kimeneti
mutató

Bázisért
ék

db

nem releváns

0

F

A
bázisérték
és célérték
N Ö mértékegy
sége

db

Bázisév

Célérték
(2023)
F

2013

N

137

Adatfo
rrás

A
beszá
molás
gyakor
isága

NFSZ,
FAIR

évente

Ö

3.000

Ez a lista tartalmazza a közös eredménymutatókat, amelyekre célértéket állapítottak meg, és az összes programspecifikus eredménymutatót. A közös
eredménymutatók célértékeit számszerűsíteni kell; a programspecifikus eredménymutatók esetében a célértékek lehetnek minőségiek vagy mennyiségiek.
A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők), vagy nemenként lebontva. A bázisértékek ennek megfelelően kiigazíthatók. „F” = férfiak, „N”=nők,
„Ö”=összesen.
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101. táblázat: Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés eredménymutatói és az egyedi célkitűzéshez kapcsolódó programspecifikus eredménymutatók
(prioritási tengelyenként vagy valamely prioritási tengely része szerinti bontásban)
(Hivatkozás: az 1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikkének (3) bekezdése
Azonosító

nem
releváns

138

139

Mutató

nem releváns

A
mutató
mértékegys
ége

nem releváns

A
célmeghatáro
záshoz
használt
közös
kimeneti
mutató
nem releváns

Bázisért
ék
F

A
bázisérték
és célérték
N Ö mértékegy
sége

nem
releváns

nem
releváns

138

)

Bázisév

Célérték
(2023)
F

nem
releváns

N

139

Adatfor
rás

A
beszámol
ás
gyakorisá
ga

nem
releváns

nem
releváns

Ö

nem releváns

Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1304/2013/EU rendelete az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 470. o.).
Ez a lista tartalmazza a közös eredménymutatókat, amelyekre célértéket állapítottak meg, és az összes programspecifikus eredménymutatót. A közös
eredménymutatók célértékeit számszerűsíteni kell; a programspecifikus eredménymutatók esetében a célértékek lehetnek minőségiek vagy mennyiségiek.
Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés végrehajtásának monitoringjához használt, az 1304/2003/EU rendelet II. mellékletében szereplő összes
eredménymutatónak számszerűsített célértékhez kell kapcsolódnia. A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők), vagy nemenként lebontva. A
bázisértékek ennek megfelelően kiigazíthatók. „F” = férfiak, „N”=nők, „Ö”=összesen.
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2.6.17. A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések
(beruházási prioritásként)
2.6.17.1. A támogatandó intézkedések típusának és példáinak ismertetése és ezek várható
hozzájárulása az egyedi célkitűzésekhez, beleértve adott esetben a fő célcsoportok,
az egyedi célterületek és a kedvezményezettek típusainak azonosítását
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás

1304/2013/EU rendelet (ESZA rendelet) 3. cikk (1) c) iv. az oktatási és
képzési rendszerek munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának
javítása, a tanulásból a munkába történő átmenet megkönnyítése, a
szakmai oktatás és a képzési rendszerek megerősítése és
minőségének javítása többek között a készségek iránti igény
előrejelzésén alapuló mechanizmusok, a tananyagok kiigazítása, a
munkaalapú tanulási rendszerek – beleértve a duális tanulási
rendszereket és a tanulószerződéses gyakorlati képzéseket –
létrehozása és továbbfejlesztése
A munkaerő-piaci igényeknek megfelelő szak- és felnőttképzési intézményrendszer
megteremtésének célja, hogy a szak- és felnőttképzés hatékonyabban szolgálja a gazdaság és
a társadalom igényeit, és megfelelő keretet jelentsen az egész életen át tartó tanuláshoz. A
munkaerő versenyképességének javításához elengedhetetlen a munkaerőpiaci elvárásoknak
megfelelő szakképzési rendszer, különös tekintettel a duális szakképzés fejlesztésére. A
gazdaság igényeihez igazodó szak- és felnőttképzési rendszer a jövő generációk és a
munkavállalási korúak tudásának és kompetenciáinak fejlesztéséhez, a gazdasági és
társadalmi változásokhoz való alkalmazkodásuk segítéséhez egyaránt szükséges. Cél továbbá,
hogy a szak- és felnőttképzésből minőségi, a munkaerőpiacon közvetlenül hasznosítható
tudással kerüljenek ki a résztvevők. Magyarországon átfogó szakképzési reform indult el,
melynek keretében létrejöttek a duális szakképzés jogi, intézményi és finanszírozási keretei. Az
ehhez kapcsolódó fejlesztések közül a prioritástengely 2. beruházási prioritása tartalmazza a
személyhez kötött, kifejezetten a fiatalokra irányuló gyakornoki programokat, míg jelen
beruházási prioritás keretében kerül sor a rendszerszintű fejlesztésekre, a nem kifejezetten az
Ifjúsági Garancia alanyi körére (pl. szakiskolások) irányuló célzott programok megvalósítására,
valamint a szakképző iskolák szervezetfejlesztésének támogatására a megváltozott
körülményekhez való adaptáció segítése érdekében.
A szakképzés és felnőttképzés fejlesztése
A szakképzés és felnőttképzés minőségének javítása érdekében támogatni kell a korábbi
kapcsolódó fejlesztésekre épülő, a szakképzési rendszer változásaihoz és az új OKJ-hez
kapcsolódó tartalmi és módszertani fejlesztéseket. Ennek keretében támogatandó a tananyag-,
taneszköz- és intézményhálózat fejlesztése, a gyakorlati képzőhelyek fejlesztése, a
szakképzési kerettantervek továbbfejlesztése, rendszerszerű felülvizsgálata, a szakképzésben
résztvevők (iskolák, gyakorlati képzők és felnőttképzők egyaránt) szakmai tanárainak és
gyakorlati oktatóinak (tovább)képzése, szakmai együttműködése (beleértve a határon túli
együttműködéseket), valamint a felnőttképzésben oktatók szakmai továbbképzése is.
A duális rendszer kiterjesztésének következményeként a szakiskolák funkciói megváltoztak,
átrendeződtek. Elsősorban a szakiskolák új helyzethez való alkalmazkodását szükséges
segíteni, amit meg kell előznie a szűk keresztmetszetek feltárásának, szakiskolai kapacitások
alapos igényfelmérésének. Fontos a szakképzés irányítási hatékonyságának növelése és a
szakképző iskolák szervezetfejlesztését szolgáló programok megvalósítása is. Szükséges
továbbá a szakképzés és felnőttképzés hatékonyságának javítása, melynek érdekében –
összhangban a korai iskolaelhagyás csökkentését célzó 2013. évi országspecifikus ajánlással
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– a hátrányos helyzetű tanulók részére a lemorzsolódás csökkentését, a társadalmi hátrányok
mérséklését és a szakképzés sikeres befejezését célzó programok, felzárkózást segítő,
alapkompetenciákat erősítő projektek, ösztöndíjprogramok megvalósítását tervezzük.
Kulcskérdés, hogy a szakiskolába beiratkozottak minél nagyobb arányban eljussanak a sikeres
szakmai vizsgáig, a lemorzsolódás csökkentése szempontjából fontos, hogy legyenek
eredményes, a hátrányos helyzetű szakiskolásokat célzó reintegrációs vagy a
részszakképesítés megszerzését célzó programok. Cél, hogy a moduláris jellegből fakadóan
megvalósuljon az egyének rugalmas, egész életen át tartó tanulása. Fontos, hogy az első
iskolai rendszerű szakképzésben legyen hangsúly a szakmai kompetenciákon kívül az alap- és
kulcskompetenciák fejlesztésén, ezzel csökkentve a korai iskolaelhagyók számát. Emellett sor
kerül a szakiskolai és szakközépiskolai tanulók külföldi szakmai gyakorlatát és részképzését,
ezáltal vállalati környezetben történő munkatapasztalat-szerzését és idegen nyelvi
kompetenciáik fejlesztését elősegítő transznacionális mobilitási programok, diákcserék
megvalósítására.
A szakképzési és felnőttképzési rendszer eredményességének javítása érdekében érdemes a
rugalmas pályautakat biztosító módszerek kipróbálása és bevezetése, az egyéni rugalmas
(korrekciós) képzési utak támogatása. Ennek érdekében szükséges kialakítani a
szakképesítések szakmai tartalmának felülvizsgálati rendszerét, amely a munkaerőpiac
igényeit és visszajelzéseit is becsatornázza. Kiemelt cél a képzési rendszer hatékonyabbá és
rugalmasabbá tétele, amely mind a kibocsátás szerkezetében, mind a képzések tartalmában és
minőségében megfelel a munkaerőpiac igényeinek. Ehhez hozzájárulhat például a
transznacionális tevékenységek erősítése is a Duna Stratégiában megfogalmazott célok
mentén. Ez különösen a duális szakképzés elterjesztésével összefüggésben kívánatos,
támogatandó cél például a duális szakképzési együttműködések létrehozása annak érdekében,
hogy jobban integrálják a KKV beszállítókat és a nagy makroregionális cégeket, valamint
elősegítsék a munkaerőpiac kereslet-kínálati összhangját.
Szükséges továbbá a képzési életút követésének kialakítása annak érdekében, hogy végig
lehessen kísérni, hogy az egyén milyen képzési/tanulási utat jár be. Emellett a pályaorientáció
erősítése, az életpálya- és karrier-tanácsadás minél szélesebb körben történő – a partnerek
együttműködésén alapuló és a korábbi fejlesztésekre építő – elérhetővé tétele is alapvető.
Főbb célcsoportok: a szak- és felnőttképzésben résztvevő, munkavállalási korú népesség,
valamint az őket foglalkoztató munkáltatók.
Célterületek: országos, a prioritási tengely keretében nyújtott finanszírozás a KMR tekintetében
arányosítással kerül meghatározásra.
Kedvezményezettek típusai: az intézkedés végrehajtása a szak- és felnőttképzési
intézményrendszeren keresztül történik, ahol szükséges, külső partnerek (köztük kamarák)
bevonásával. A támogatás tényleges kedvezményezettjei (címzettjei) a képzésben érintett
munkaképes korú népesség, valamint közvetve az intézkedésben támogatott egyéneket
foglalkoztató munkáltatók.
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2.6.17.2. A műveletek kiválasztásában alkalmazandó vezérelvek
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás

-

1304/2013/EU rendelet (ESZA rendelet) 3. cikk (1) c) iv. az oktatási és
képzési rendszerek munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának
javítása, a tanulásból a munkába történő átmenet megkönnyítése, a
szakmai oktatás és a képzési rendszerek megerősítése és
minőségének javítása többek között a készségek iránti igény
előrejelzésén alapuló mechanizmusok, a tananyagok kiigazítása, a
munkaalapú tanulási rendszerek – beleértve a duális tanulási
rendszereket és a tanulószerződéses gyakorlati képzéseket –
létrehozása és továbbfejlesztése
Szakmai szempontok: Kiemelt célcsoportnak tekintjük a lemorzsolódás veszélyének
kitett tanulókat, amit a konstrukciók tervezése során figyelembe kell venni.
Területi szempontok: A szakképzés és felnőttképzés fejlesztése országos projektként
valósul meg arányosított finanszírozással.
Horizontális szempontok érvényesítése: Kötelező elvárás a projektgazdával szemben,
aminek a megvalósításához útmutató áll majd rendelkezésükre.

2.6.17.3. Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása (adott esetben)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás

Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása

1304/2013/EU rendelet 3. cikk (1) c) iv. az
oktatási és képzési rendszerek munkaerőpiaci igényekhez való igazodásának javítása,
a tanulásból a munkába történő átmenet
megkönnyítése, a szakmai oktatás és a
képzési
rendszerek
megerősítése
és
minőségének javítása többek között a
készségek iránti igény előrejelzésén alapuló
mechanizmusok, a tananyagok kiigazítása, a
munkaalapú tanulási rendszerek – beleértve a
duális
tanulási
rendszereket
és
a
tanulószerződéses gyakorlati képzéseket –
létrehozása és továbbfejlesztése
Pénzügyi eszköz nem tervezett

2.6.17.4. Nagyprojektek tervezett alkalmazása (adott esetben)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás

1304/2013/EU rendelet 3. cikk (1) c) iv. az
oktatási és képzési rendszerek munkaerő-piaci
igényekhez való igazodásának javítása, a
tanulásból a munkába történő átmenet
megkönnyítése, a szakmai oktatás és a
képzési
rendszerek
megerősítése
és
minőségének javítása többek között a
készségek iránti igény előrejelzésén alapuló
mechanizmusok, a tananyagok kiigazítása, a
munkaalapú tanulási rendszerek – beleértve a
duális
tanulási
rendszereket
és
a
tanulószerződéses gyakorlati képzéseket –
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létrehozása és továbbfejlesztése
Nagyprojekt nem tervezett
2.6.17.5. Kimeneti mutatók beruházási prioritásonként és adott esetben régiókategóriánként
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iv.alpontja)
102. táblázat:
Közös
és
programspecifikus
kimeneti mutatók
(beruházási prioritásonként, régiókategóriánkénti bontásban az ESZA és adott esetben az ERFA
tekintetében)
Azonosít Mutató
Mérték Alap
Régióka Célérték
Adatfo A
140
ó
egysé
te-gória
(2023)
rrás
beszám
g
(adott
olás
esetben)
gyakori
sága
F

1304/201
3/EU
rendelet
3. cikk
(1) c) iv.

Az intézkedések
keretében
kidolgozott új
tananyagok,
módszertan száma

db

ESZA

országos

N

Ö

100

NFSZ,
FAIR

évente

2.6.18. Szociális innováció, transznacionális együttműködés és hozzájárulás az 1–7. tematikus
141
célkitűzéshez
142
Az ESZA-ra vonatkozó egyedi rendelkezések , adott esetben (prioritási tengelyenként, és adott
esetben régiókategóriánként): szociális innováció, transznacionális együttműködés és az ESZA
hozzájárulása az 1–7. tematikus célkitűzéshez.
A prioritási tengely tervezett intézkedései következőkhöz való hozzájárulásának ismertetése:
szociális innováció (amennyiben nem tartozik meghatározott prioritási tengelybe);
transznacionális együttműködés (amennyiben nem tartozik meghatározott prioritási tengelybe);
az 1303/2013/EU rendelet 9. cikke első albekezdésének 1–7. pontjában említett tematikus
célkitűzések.
Prioritási tengely

6. Foglalkoztathatóságot szolgáló programok prioritási tengely

nem releváns

140

141
142

Az ESZA esetében ez a lista tartalmazza azokat a közös kimeneti mutatókat, amelyekre
célértéket állapítottak meg. A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők) vagy
nemenként lebontva. Az ERFA és a Kohéziós Alap esetében a nemek szerinti bontásra a
legtöbb esetben nincs szükség. „F” = férfiak, „N”=nők, „Ö”=összesen.
Csak az ESZA által támogatott programokra.
Az ESZA esetében ez a lista tartalmazza az összes közös kimeneti mutatót, amelyekre
célértéket állapítottak meg, és az összes programspecifikus kimeneti mutatót.

|

215

2.6.19. Eredményességmérési keret
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának v. alpontja és II. melléklete)
103. táblázat: A prioritási tengely eredményességmérési kerete
(alaponként, az ERFA és az ESZA tekintetében, és régiókategóriánként)
Prioritási
tengely

6.
Foglalkoz
tathatósá
got
szolgáló
143

144
145

Mutató típusa
(A
végrehajtás
kulcsfontosságú lépése,
pénzügyi,
kimeneti,
vagy
adott
esetben
eredménymutató)

kimeneti

Azon
osító

Mutató vagy a
végrehajtás
kulcsfontosságú
lépése

Mértéke
gység,
adott
esetben

143

Alap

Régiókategória

2018-ra
vonatkozó
részcél

2018-ra
vonatkozó
144
részcél
F

6.1.

A támogatott
munkaerő-piaci
programokba
bevont résztvevők
száma

fő

ESZA

fejlettebb

5.000

N

Ö

5.000

Végső cél
145
(2023)

Adatforr
ás

F

N

Ö

26.200

NFSZ,
FAIR

A
mutató
relevanciájá
nak
ismertetése,
adott
esetben

nem releváns

Ahol az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezést valamely prioritási tengely részeként hajtják végre, az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre meghatározott
részcélokat és célértékeket külön kell választani a prioritási tengely más részcéljaitól és célértékeitől az 1303/2013/EU rendelet 22. cikke (7) bekezdésének
ötödik albekezdésében említett végrehajtási aktusoknak megfelelően, mivel az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés forrásai (a kezdeményezés számára
nyújtott összeg és a kiegészítő ESZA-támogatás) nem részei az eredményességi tartaléknak.
A részcélok megadhatók összesítve (férfiak+nők) vagy nemenként lebontva. „F” = férfiak, „N”=nők, „Ö”=összesen
A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők) vagy nemenként lebontva. „F” = férfiak, „N”=nők, „Ö”=összesen.
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programo
k
prioritási
tengely
6.
Foglalkoz
tathatósá
got
szolgáló
programo
k
prioritási
tengely

pénzügyi

6.2.

Kifizetett
támogatások
aránya a teljes
hétéves keret %ban

%

ESZA

fejlettebb

20%

20%

Kiegészítő minőségi információ az eredményességmérési keret kialakításáról
(választható)
nem releváns
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100%

FAIR

nem releváns

2.6.20. Beavatkozási kategóriák
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának vi. alpontja)
A Bizottság által elfogadott nómenklatúrán alapuló, a prioritási tengely tartalmának megfelelő
beavatkozási kategóriák és az uniós támogatások indikatív bontása.
146
7–11. táblázat:
Beavatkozási kategóriák
(alaponként és régiókategóriánként, amennyiben a prioritási tengely egynél több alapra vagy
régiókategóriára vonatkozik)
104. táblázat: 1. dimenzió – Beavatkozási terület
Alap

ESZA

Régiókategória

fejlettebb

Prioritási tengely
6.
Foglalkoztathatóságot
Szolgáló Programok
6.
Foglalkoztathatóságot
Szolgáló Programok
6.
Foglalkoztathatóságot
Szolgáló Programok
6.
Foglalkoztathatóságot
Szolgáló Programok
6.
Foglalkoztathatóságot
Szolgáló Programok

Kód
102
103
106
117
118

Összeg (EUR)
30.789.908
28.054.058
6.028.145
14.189.325
5.100.738

105. táblázat: 2. dimenzió – Finanszírozási forma
Alap

ESZA

Régiókategória

fejlettebb

Prioritási tengely
6.
Foglalkoztathatóságot
Szolgáló Programok

Kód
01

Összeg (EUR)
84.162.174

Kód
05

Összeg (EUR)
84.162.174

106. táblázat: 3. dimenzió – Területtípus
Alap

ESZA

Régiókategória

fejlettebb

Prioritási tengely
6.
Foglalkoztathatóságot
Szolgáló Programok

107. táblázat: 4. dimenzió – Területi végrehajtási mechanizmusok
Alap

ESZA

Régiókategória

fejlettebb

Prioritási tengely
146

Kód

Összeg (EUR)

Az összegek tartalmazzák az uniós támogatás teljes összegét (fő allokáció és az eredményességi
tartalékból nyújtott összeg).
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6.
Foglalkoztathatóságot
Szolgáló Programok

07

108. táblázat: 6. dimenzió – ESZA másodlagos téma
Alap

ESZA

Régiókategória

fejlettebb

Prioritási tengely
6.
Foglalkoztathatóságot
Szolgáló Programok

84.162.174
147

(csak ESZA)

Kód
08

Összeg (EUR)
84.162.174

2.6.21. A technikai segítségnyújtás tervezett alkalmazásának összefoglalása, beleértve szükség
esetén a programok irányításában és kontrolljában részt vevő hatóságok és
kedvezményezettek adminisztratív kapacitásának megerősítését célzó intézkedéseket
is (adott esetben)
(prioritási tengelyenként)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának vii. alpontja)
Prioritási tengely

6. Foglalkoztathatóságot szolgáló programok

nem releváns

147

Adott esetben az 1303/2013/EU rendelet 9. cikke első bekezdésének 1–7. pontjában említett
tematikus célkitűzésekhez való ESZA-hozzájárulásra vonatkozó számszerűsített információ
megadása.
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3. FINANSZÍROZÁSI TERV
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése d) pontja)
3.1. Az egyes alapokból származó pénzügyi előirányzat és az eredményességi tartalékhoz tartozó összegek
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése d) pontjának i. alpontja)
109. táblázat
Alap

Régiókategória

2014

2015

2016

2017

2018

Fő
EredméFő
EredméFő
EredménFő
EredméFő
allokáció nyességi allokáció nyességi allokáció yességi allokáció nyességi allokáció
148
tartalék
tartalék
tartalék
tartalék
(1)

ERFA

Eredményességi
tartalék

Összesen

2020

Fő
EredméFő
Eredméallokáció nyességi allokáció nyességi
tartalék
tartalék

Fő
Eredméallokációs nyességi
tartalék

Kevésbé fejlett
régiókban

(2)

Átmeneti
régiókban

(3)

Fejlettebb
régiókban

39 950 289

2 550 018

40 751 755

2 601 176

41 569 403

2 653 366

42 402 339

2 706 532

43 252 565

2 760 802

44 120 439

2 816 198

45 006 270

2 872 741

297 053 060

18 960 833

39 950 289

2 550 018

40 751 755

2 601 176

41 569 403

2 653 366

42 402 339

2 706 532

43 252 565

2 760 802

44 120 439

2 816 198

45 006 270

2 872 741

297 053 060

18 960 833

Összesen

(4)

(5)

2019

ESZA149

148
149

Kevésbé fejlett
régiókban

Összes forrás (uniós támogatás) az eredményességi tartalékhoz tartozó összeg nélkül
Az ESZA-ból nyújtott összes forrás, ideértve az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés számára nyújtott, kiegészítő ESZA-támogatást. Az eredményességi
tartalék oszlopai nem tartalmazzák az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés számára nyújtott, kiegészítő ESZA-támogatást, mivel az nem része az
eredményességi tartaléknak.
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Alap

Régiókategória

(6)

Átmeneti
régiókban

(7)

Fejlettebb
régiókban

(10)

2015

2016

2017

2018

2019

Összesen

2020

18 670 825

1 191 755

19 045 391

1 215 663

19 427 520

1 240 055

19 816 793

1 264 902

20 214 148

1 290 265

20 619 750

1 316 154

21 033 745

1 342 580

138 828 172

8 861 374

18 670 825

1 191 755

19 045 391

1 215 663

19 427 520

1 240 055

19 816 793

1 264 902

20 214 148

1 290 265

20 619 750

1 316 154

21 033 745

1 342 580

138 828 172

8 861 374

Összesen

(8)

(9)

2014

Az ifjúsági
Nem alkalmafoglalzandó
koztatási
kezdeményezé
s számára
nyújtott
összeg
Kohéziós Alap Nem alkalmazandó

(11)

ERFA

(12)

Összesen

Nem alkalmazandó

Nem alkalmazandó

Nem
alkalmazandó

Nem alkalmazandó

Nem
alkalmazandó

Nem alkalmazandó

Nem
alkalmazandó

Nem alkalmazandó

Nem
alkalmazandó

Nem alkalmazandó

Nem
alkalmazandó

Nem alkalmazandó

Nem alkalma- Nem
zandó
alkalmazandó

A legkülső
régiók és az
északi ritkán
lakott régiók
számára
nyújtott összeg
58 621 114

3 741 773

59 797 146

3 816 839

60 996 923

3 893 421

62 219 132

3 971 434

63 466 713

4 051 067
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64 740 189

4 132 352

66 040 015

4 215 321

435 881 232

27 822 207

3.2. Összes pénzügyi előirányzat alaponként és nemzeti társfinanszírozás (EUR)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése d) pontjának ii. alpontja))
1. A táblázat a finanszírozási tervet mutatja prioritási tengelyenként.
2. Amennyiben a prioritási tengely egynél több alapra vonatkozik, az uniós támogatásra és a nemzeti önrészre vonatkozó adatokat alaponkénti bontásban, a prioritási
tengelyen belül külön társfinanszírozási aránnyal kell megadni minden egyes alapra.
3. Ha a prioritási tengely egynél több régiókategóriára vonatkozik, az uniós támogatásra és a nemzeti önrészre vonatkozó adatokat régiókategóriánkénti bontásban, a
prioritási tengelyen belül külön társfinanszírozási aránnyal kell megadni minden egyes régiókategóriára.
4. Az EBB-hozzájárulást a prioritási tengely szintjén kell megadni.
110. táblázat: Finanszírozási terv
Prioritási
tengely

Alap

Régiókategória

Az uniós
Uniós
támogatás
támogatás
számításának
alapja
(Összes
elszámolható
költség vagy
elszámolható
közkiadás)

A nemzeti önrész indikatív
Összes Társfinanszírozás Tájékoztat Fő allokáció (összes
bontása
finanszírozá
i arány
ás-ként
forrás az
s
EBBeredményességi
hozzájárul
tartalék nélkül)
á-sok

Nemzeti
önrész

1.
Vállalkozások
versenyképességén
ek javítása és a ERFA
tudásgazdaság
fejlesztése
2.
Pénzügyi
eszközök
és
ERFA
szolgáltatások
fejlesztése

150

Az
eredményességi
tartalék
összege
az
összes
uniós
támogatás
arányában

Uniós
Nemzeti
Uniós
Nemzeti
támogatás önrész támogatás önrész150

Nemzeti
Nemzeti
közfinanszírozá magánfis
nanszírozás
(1)
(a)

Eredményességi
tartalék

(b) = (c) + (d)) (c)

(d)

(e) = (a) + (b)

(f) = (a)/(e)
(2)

(g)

(h)=(a)-(j)

(i) = (b) – (k)

(j)

(k)=
(b)
((j)/(a))

* (l)
=(j)/(a)
*100

Fejlettebb régiók

Összes
101 087 350
elszámoható költség

101 087 350

35 380 573

65 706 777

202 174 700

50,00%

95 022 110

95 022 110

6 065 240

6 065 240

6%

Fejlettebb régiók

Összes
44 051 826
elszámoható költség

29 367 884

0

29 367 884

73 419 710

60,00%

41 408 716

27 605 811

2 643 110

1 762 073

6%

A nemzeti önrészt arányosan el kell osztani a fő allokáció és az eredményességi tartalék között.
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3.
Az
energiahatékonyság
,
az
intelligens
energiahasználat és ERFA
a megújuló energiák
felhasználásának
támogatása
4.
Települési
környezetés
ERFA
közszolgáltatásfejlesztés
5.
Társadalmi
együttműködést
szolgáló
és
a
humán
erőforrás ESZA
fejlesztését
támogató
programok
6.
Foglalkoztathatóság
ESZA
ot
szolgáló
programok
Összesen
ERFA
Összesen
ERFA

Fejlettebb régiók

Összes
101 087 350
elszámoható költség

101 087 350

101 087 350

0

202 174 700

50,00%

95 022 109

95 022 109

6 065 241

6 065 241

6%

Fejlettebb régiók

Összes
69 787 367
elszámoható költség

69 787 367

41 872 420

27 914 947

139 574 734

50,00%

65 600 125

65 600 125

4 187 242

4 187 242

6%

Fejlettebb régiók

Összes
63 527 372
elszámoható költség

63 527 372

57 174 635

6 352 737

127 054 744

50,00%

59 715 728

59 715 728

3 811 642

3 811 644

6%

Fejlettebb régiók

Összes
84 162 174
elszámoható költség

84 162 174

58 913 522

25 248 652

168 324 348

50,00%

79 112 444

79 112 444

5 049 730

5 049 730

6%

Összes
elszámoható
költség

316 013 893

301 329 951

178 340 343

122 989 608

617 343 844

51,19%

297 053 060

283 250 155

18 960 833

18 079 796

6%

Összes
elszámoható
költség

147 689 546

147 689 546

116 088 157

31 601 389

295 379 092

50,00%

138 828 172

138 828 172

8 861 374

8 861 374

6%

Kevésbé fejlett régiók
Átmeneti régiók

Összesen

ERFA

Összesen

ERFA

Összesen
Összesen

ESZA151
ESZA152

A legkülső régiók és
az északi ritkán lakott
régiók
számára
nyújtott összeg
Kevésbé fejlett régió
Átmeneti régiók

Összesen

ESZA153

Fejlettebb régiók

Összesen

Ifjúsági
foglalkoztatási
kezdeményezés154
Kohéziós
Alap

NA

Összesen

151
152
153
154

Fejlettebb régiók

NA

ESZA-ból nyújtott összeg az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés számára nyújtott kiegészítő támogatás nélkül.
ESZA-ból nyújtott összeg az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés számára nyújtott kiegészítő támogatás nélkül.
ESZA-ból nyújtott összeg az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezéshez nyújtott kiegészítő támogatás nélkül.
Tartalmazza az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés számára nyújtott összeget és a kiegészítő ESZA-támogatást.
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Mindösszesen

(1)
(2)

Nem
alkalmazand Fejlettebb régiók
ó

Összes
elszámoható
költség

463 703 439

449 019 497

294 428 500

154 590 997

912 722 936

50,80%

435 881 232

422 078 327

27 822 207

26 941 170

6%

Csak abban az esetben töltendő ki, ha a prioritási tengely összköltségekben van kifejezve.
Ez az arány a táblázatban hozzá legközelebb eső kerek számra kerekíthető. A kifizetések visszatérítéséhez alkalmazott pontos arány az (f) hányados.

155

111. táblázat: Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés – ESZA- és ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés számára nyújtott összeget (adott esetben)
156
Alap
Régiókat
Az uniós Uniós
Nemzeti A nemzeti önrész indikatív bontása
Összes
Társfinanszírozási
egória
támogatá támogat
önrész
finanszírozás
arány
s
ás (a)
(b) = (c)
(e) = (a) + (b)
(f) = (a)/(e) (2)
számítás
+ (d))
Nemzeti
Nemzeti
ának
közfinanszírozás magánfinanszírozás
alapja
(c)
(d) (1)
(Összes
elszámol
ható
költség
vagy
elszámol
ható
közkiadás
)
nem releváns
(1) Csak abban az esetben töltendő ki, ha a prioritási tengely összköltségben van kifejezve.
(2) Ez az arány a táblázatban hozzá legközelebb eső kerek számra kerekíthető. A kifizetések visszatérítésére alkalmazandó pontos arány az (f) hányados.
155
156

Kitöltendő az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezést végrehajtó minden egyes prioritási tengely (prioritási tengely része) esetében.
Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (a kezdeményezés számára nyújtott összeg és a kiegészítő ESZA-támogatás) alapnak tekintendő és egyetlen külön
soron kell szerepelnie, még akkor is, ha a prioritási tengely része.
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112. táblázat: A pénzügyi terv bontása prioritási tengely, alap, régiókategória és tematikus célkitűzés szerint
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése d) pontjának ii. alpontja)
Prioritási tengely

Alap

1. Vállalkozások
versenyképességének
javítása és a
tudásgazdaság
fejlesztése

157

Régiókategória

Fejlettebb régiók

ERFA

2. Pénzügyi eszközök
és szolgáltatások
fejlesztése

3.
Az
energiahatékonyság,
az
intelligens

157

Fejlettebb régiók

ERFA

ER
FA

Fejlettebb
régiók

Tematikus célkitűzés

Uniós
támogatás

(3) a KKV-k, (az EMVA
esetében)
a
mezőgazdasági, illetve (az
ETHA esetében) a halászati
és
akvakultúra-ágazat
versenyképességének
a
növelése
(1) a kutatás, a technológiai
fejlesztés és az innováció
erősítése
(3) a KKV-k, (az EMVA
esetében)
a
mezőgazdasági, illetve (az
ETHA esetében) a halászati
és
akvakultúra-ágazat
versenyképességének
a
növelése
(1) a kutatás, a technológiai
fejlesztés és az innováció
erősítése
(4) az alacsony széndioxid-kibocsátású
gazdaság
felé
történő

Nemzeti önrész

Összes
finanszírozás

45 628 419

45 628 419

91 256 838

55 458 931

55 458 931

110 917 862

22 025 913

14 683 942

36 709 855

22 025 913

14 683 942

36 709 855

10
1 087 350

101 087
350

202 174 700

E táblázat alkalmazásában az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (a kezdeményezés számára nyújtott összeg és a kiegészítő ESZA-támogatás) alapnak
tekintendő.
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Prioritási tengely

Alap

157

Régiókategória

energiahasználat és a
megújuló
energiák
felhasználásának
támogatás

4. Települési
környezet- és
közszolgáltatásfejlesztés

5. Társadalmi
együttműködést
szolgáló és a humán
erőforrás fejlesztését
támogató programok

6.

Tematikus célkitűzés

Uniós
támogatás

Nemzeti önrész

Összes
finanszírozás

elmozdulás
támogatása
minden ágazatban

ERFA

ESZA

ESZA

Fejlettebb régiók

Fejlettebb régiók

Fejlettebb régiók

(8)
a
fenntartható
és
minőségi
foglalkoztatás,
valamint a munkavállalói
mobilitás támogatása
(9)
a
társadalmi
együttműködéselőmozdítása
és a szegénység, valamint a
hátrányos
megkülönböztetés
elleni
küzdelem
(9)
a
társadalmi
együttműködés
előmozdítása
és
a
szegénység, valamint a
hátrányos
megkülönböztetés
elleni
küzdelem
(10) az oktatásba, és a
képzésbe, többek között a
szakképzésbe
történő
beruházás a készségek
fejlesztése és az egész
életen át tartó tanulás
érdekében
(8)
a
fenntartható
és

|

23 787 986

23 787 986

47 575 972

45 999 381

45 999 381

91 998 762

45 350 197

45 350 197

90 700 394

18 177 175

18 177 175

36 354 350

64 872 111

64 872 111

129 744 222
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Prioritási tengely

Alap

157

Régiókategória

Foglalkoztathatóságot
szolgáló programok

Összesen

Tematikus célkitűzés

Uniós
támogatás

minőségi
foglalkoztatás,
valamint a munkavállalói
mobilitás támogatása;
(10) az oktatásba, és a
képzésbe, többek között a
szakképzésbe
történő
beruházás a készségek
fejlesztése és az egész
életen át tartó tanulás
érdekében
Nem
alkalmazandó

Fejlettebb régiók

Nem alkalmazandó

Nemzeti önrész

Összes
finanszírozás

19 290 063

19 290 063

38 580 126

463 703 439

449 019 497

912 722 936

113. táblázat: Az éghajlatváltozás célkitűzésekhez felhasználandó támogatás indikatív összege
158
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 27. cikkének (6) bekezdése) .
Prioritási tengely

2. Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése
3.
Az
energiahatékonyság,
az
intelligens
energiahasználat
és
a
megújuló
energiák
felhasználásának támogatása
Összesen

158

Az
éghajlatváltozás
felhasználandó támogatás
(EUR)

célkitűzésekhez
indikatív összege

Az operatív programhoz rendelt teljes összeg
részaránya (%)

1 718 021

0,37%

101 087 350

21,80%

101 087 350

21,80%

Az egyes prioritási tengelyek beavatkozási kategóriáit tartalmazó táblázatok alapján automatikusan generált táblázat.
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4. INTEGRÁLT TERÜLETFEJLESZTÉSI MEGKÖZELÍTÉS
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikkének (3) bekezdése).
Az integrált területfejlesztési megközelítés ismertetése az operatív program tartalmának és
célkitűzéseinek figyelembevételével, tekintettel az partnerségi megállapodásokra, és ismertetve a
megközelítés operatív program céljaihoz való hozzájárulását és a várt eredményeket.
A Közép-magyarországi régióban számos tényező indokolja a területileg decentralizált
fejlesztéseket. A Partnerségi Megállapodás helyzetelemzése megállapította, hogy az országon
belül jelentős területi eltérések figyelhetők meg a társadalmi, gazdasági és környezeti
adottságok terén, valamint a társadalom és a gazdaság fejlettségében. Különösen nagyok a
különbségek az alacsonyabb (megyei és várostérségi) területi szinteken. Ezek a különbségek a
KMR esetében is fennállnak. Ezért az egyes térségekben eltérő, a sajátos térségi
adottságokra szabott beavatkozásokra van szükség. A 2007-2013 közötti programozási
időszakra vonatkozó értékelések egyöntetűen megerősítették, hogy a helyi szereplők
bevonásával megvalósított fejlesztések hatékonyabbak, kritikaként hozták fel ugyanakkor,
hogy a fejlesztések integráltsága még nem megfelelő.
A VEKOP területi logikájú operatív programként elkötelezett az integrált területfejlesztési
megközelítések alkalmazása iránt. A program az EU Területi Agendájában megfogalmazott
elvek mentén decentralizált területi fejlesztések megvalósítását is lehetővé teszi, ahol a
területi szereplők lehetőséget kapnak fejlesztéseik stratégiai szemléletű tervezésére.
A decentralizált fejlesztési csomagok potenciális tartalmának lehatárolása a területi és az
ágazati operatív programok között jól meghatározható alapelvek szerint történt.


Kiemelendő ezek közül is az önkormányzatok jogilag meghatározott kompetenciáinak
figyelembevétele, a települési és megyei önkormányzati feladatokhoz és vagyonhoz
kapcsolódó
fejlesztések
támogatása.
Ebből
adódóan
a
fejlesztések
kedvezményezettjei nagyobb részben az önkormányzatok.



A harmadik követendő alapelv a fejlesztések térségi integrációja: a területi szereplők
kompetenciájába kerülnek a megyei, fővárosi vagy helyi szinten optimálisan kezelhető
fejlesztések, illetve az olyan ágazati fejlesztések, amelyek helyi közösségi alapon
eredményesen megvalósíthatók vagy nagymértékben függnek a helyi adottságoktól.

A VEKOP-ban a decentralizált források két kiemelt területi szintre, de három területi szereplőre
fókuszálnak. Az időközben lezajlott közigazgatási reform és a területfejlesztési törvény
módosítása kijelölte az országban a fejlesztéspolitika megújult területi középszintjét: a
közvetlenül választott legitim képviselőtestülettel rendelkező megyét, illetve fővárost. A másik
kitüntetett területi szereplő a szintén legitim képviselettel rendelkező megyei jogú városok
köre. A KMR esetében utóbbiak közé Érd tartozik.
A VEKOP beavatkozásainak fele mindkét megcélzott területi szinten integrált fejlesztési
csomagok keretében valósulnak meg az alábbiak szerint:
 megyei és fővárosi szinten 1-1 területi kiválasztási rendszer (TKR) keretében
 Érd megyei jogú város esetében projektdosszié rendszerben
A decentralizált területi fejlesztések célja az általános – Országos Fejlesztési és
Területfejlesztési Koncepcióban meghatározott – magyarországi fejlesztési fókuszokkal
összehangolt gazdasági fejlődés elérése. A területileg decentralizált fejlesztések a gazdasági
fejlődéshez úgy járulnak hozzá, hogy a térségi adottságokra szabottan támogatják a gazdasági
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rendszer helyreállítását és javítását.
A fenti kezdeményezéseket egészíti ki kísérleti jelleggel a városi területeket, városi
közösségeket támogató, szervezeti együttműködésekre építő fejlesztések CLLD eszköz által
történő támogatása.
4.1. Közösségvezérelt helyi fejlesztés (adott esetben)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (3) bekezdésének a) pontja)
A közösségvezérelt helyi fejlesztési eszközök alkalmazásával kapcsolatos megközelítés és az
azon területek meghatározása során alkalmazandó elvek, ahol a végrehajtásra sor kerül.
CLLD megközelítés területi fókusza: A VEKOP forrásaiból kísérleti jelleggel a városi területeken
(ide értjük a budapesti kerületeket is) megalakult alulról szerveződő városi közösségek
részesülnek, jellemzően a 10 ezer főnél népesebb városok esetében.
Helyi fejlesztési csoportok leírása: A helyi közösségeket a helyi akciócsoportok (HACS-ok)
képviselik, ezért a helyi nyilvánosságot és a magánszektor társadalmi-gazdasági érdekeit
képviselő tagokból kell állniuk (vállalkozók és szövetségeik, önkormányzat, helyi lakossági
csoportok (például kisebbségek, idősek, férfiak/nők, ifjúság, vállalkozók stb.), civil szervezetek
egyaránt tagok lehetnek. Döntéshozatali szinten, a szavazati jogok tekintetében, egyik
érdekszféra (önkormányzati, vállalkozói, civil) képviseleti aránya sem rendelkezhet 49
százalékot meghaladó hányaddal.
A városi CLLD-k esetében új HACS-ok megalakulására lesz szükség. Az újonnan alakuló
HACS-ok szervezeti formájának, a vidékfejlesztési HACS-ok szervezeti formájával
megegyezően, egyesületnek kell lennie. A finanszírozást nyerő HACS-ok kiválasztása
kompetencia alapon történik majd (ennek során szempontok lesznek: területi stratégiákkal való
összhang, szakmai tartalom és menedzsment felkészültség).
A HACS-ok alapos felkészítését tananyagok és módszertani segédletek fogják biztosítani. Ezek
fókuszában a helyi stratégiák megalkotásához és végrehajtásához szükséges tudás átadása áll.
A városi CLLD-k esetében, ahol a szervezeti előzmények, tervezési és végrehajtási
tapasztalatok nem állnak rendelkezésre, a képzésnek és mentorálás kiemelt jelentősége van.
A HACS feladata a helyi fejlesztési stratégia (HFS) kidolgozása, annak a kiválasztási
bizottságba való benyújtása, és a stratégia végrehajtása, ezen belül többek között: a
kapacitásépítés; a fejlesztési szereplők és szektorok közötti partnerségek, együttműködések
kialakítása; a projektek értékelése, minőségi, valamint a helyi stratégiához való illeszkedése
alapján; projektek kiválasztása; monitoring és értékelés. A HFS elkészítésébe javasolt bevonni
a HACS területén az esélyegyenlőségi programok összeállításáért felelős köztisztviselőket is.
Az eddigi tapasztalatok alapján hozzávetőleg fél éves időtartam szükséges egy minőségi HFS
kidolgozásához. A HACS-ok kiválasztását ezért legkésőbb 2014 végéig célszerű lebonyolítani,
így biztosítva elegendő időt a HFS-ek kidolgozására.
A közösségek szerveződését és tervezését a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős
minisztérium (ill. központi szakmai háttérintézményeik bevonásával) módszertanilag támogatja.
CLLD stratégiák kiválasztása, elfogadása: A HFS-eket (az Európai Bizottság által előzetesen
meghatározott tartalmi elvárások alapján) a helyi akciócsoportok dolgozzák ki, összhangban a
kohéziós politika 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó tematikus célkitűzéseivel. A stratégiák
elkészítésének időtartama, a bizottsági ajánlások alapján 6-12 hónap. Az előzetes, Európai
Bizottság által kiadott ütemezés szerint a HFS kiválasztásának és jóváhagyásának első

|

229

határideje 2015 vége (legkésőbb 2017. december 31-ig szükséges e stratégiákat elfogadni). Az
Európai Bizottság ütemezése a végső határidőt tartalmazza, ennél korábban is elkészülhetnek
és kiválaszthatók a stratégiák.
Az elbírálás során először az Irányító Hatóság (IH) a területfejlesztés stratégiai tervezéséért
felelős szaktárcával együttműködve és az intézkedéssel érintett szakpolitikáért felelős
minisztériumok bevonásával véleményezi a beérkezett HFS-eket, majd azokat a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Programban és a kapcsolódó pályázati felhívásban meghatározott
tartalmi szempontrendszer szerint értékeli és rangsorolja, melyet követően az IH dönt. A
kiválasztási folyamatba beépítésre kerül továbbá egy visszacsatolási mechanizmus, mely
lehetőségét ad a HFS-ek szakmai visszajelzések alapján történő kiigazítására, módosítására
több körös eljárás keretében. Ennek célja a stratégiák minőségi színvonalának biztosítása.
Fontos figyelembe venni továbbá, hogy a városi térségek helyi fejlesztési stratégiáinak
kiválasztása során más jellegű elbírálási rendszer alkalmazására van szükség, mint a vidéki
térségek akciócsoportjai esetében (pl. földrajzi távolság, szociális szempontok, urbánus
kihívások, közösségi együttműködés).
A stratégiáknak meg kell határozniuk, hogy mely területre (városra, városrészre), és helyi
közösségre vonatkoznak; tartalmazniuk kell a fejlesztési igények és a terület lehetőségeinek
elemzését, a helyi fejlesztési igényeik megfogalmazását, valamint ismertetniük kell a
célkitűzéseket, a stratégia integrált és innovatív jellegét, beleértve az eredmények
szempontjából meghatározott célkitűzéseket is. A stratégiáknak egy cselekvési tervet is
tartalmazniuk kell. A cselekvési tervek központi eleme az egyes feladatok végrehajtásában
közreműködő nemkormányzati szereplők feladatvállalása. A nem kormányzati szereplő
feladatvállalásának mértéke egyben értékelési szempont is.
Az IH a kiválasztási feltételek meghatározása során az alábbi alapelveket is figyelembe kell,
hogy vegye az Európai Bizottság által meghatározottakon túl:
-

a helyi fejlesztési stratégiák illeszkedjenek a 2014-2020-as uniós, valamint a hazai, és
megyei
fejlesztési
stratégiák,
tervdokumentumok,
valamint
az
integrált
településfejlesztési dokumentumokban megfogalmazott fejlesztési irányokhoz;

-

a helyi fejlesztési stratégiák valamennyi, helyi szinten releváns fejlesztési területet
öleljenek fel, beleértve a gazdasági, a társadalmi és a környezeti elemeket;

-

a helyi fejlesztési stratégiák szolgálják a civil, vállalkozói, önkormányzati, nemzetiségi és
egyéb közellátásban, közszolgáltatásban érintett helyi, térségi szervezetek, valamint az
állampolgárok – kiemelten fiatalok, idősek, hátrányos helyzetűek és segítséggel élők –
bevonását a helyi fejlesztési döntésekbe és a stratégiában meghatározott célok és a
cselekvési tervben szereplő intézkedések végrehajtásába.

Fontos, hogy a HACS ne kizárólag adminisztratív/bürokratikus végrehajtó egység legyen,
hanem központi szerepet játszó fejlesztési egység, amely – elsősorban – projektgeneráló
tevékenységet végez, és elsődleges feladata a helyi fejlesztési stratégia végrehajtása, ezen
keresztül a helyi közösségek szervezése és fejlesztése.
CLLD finanszírozás vezérelvei: A CLLD területek VEKOP-ból történő finanszírozása ERFA
forrásból valósul meg, de lehetőség van a fejlesztési alapok közötti átjárhatóság
kihasználásával ESZA típusú tevékenységek megvalósítására is.
CLLD helye az operatív programon belül: A VEKOP-on belül a 4. prioritási tengely 3.
intézkedése tartalmazza a CLLD eszközzel megvalósítani tervezett kísérleti fejlesztéseket. A
CLLD fejlesztések megvalósítása szoros összhangban történik az operatív program integrált
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településfejlesztési beavatkozásaival, illetve a kapcsolódó TKR fejlesztésekkel.

4.2. A fenntartható városfejlesztést célzó integrált intézkedések (adott esetben)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (3) bekezdésének b) pontja; az 1301/2013/EU
159
európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikkének (2) és (3) bekezdése )
Adott esetben a fenntartható városfejlesztést célzó integrált intézkedésekre fordítható ERFAtámogatás indikatív összege, amelyet az 1301/2013/EU rendelet 7. cikkének (2) bekezdése
alapján kell biztosítani, valamint az integrált intézkedésekre juttatott ESZA-támogatás indikatív
összege.
A területi fejlődés egyik legnagyobb kihívása napjainkban a többközpontú városfejlődés
biztosítása. Magyarországon a térségi gazdaságfejlesztés szempontjából különösen nagy
jelentőséggel bír, hogy kialakuljon egy többpólusú városhálózat, mely megfelelő volumenű
termelési tényezőt koncentrál magában ahhoz, hogy a térségi gazdasági fejlődés motorjává
váljon, egyúttal munkahelyteremtő és közszolgáltatási adottságai révén környező térségére
tovagyűrűző fejlesztési hatással bírjon.
A nagyvárosok fejlődésével ugyanakkor számos, főleg a gazdasági fejlődés
koordinálatlanságával magyarázható kedvezőtlen folyamat is elindult. Különösen erősen
jelentkezett a városi terek koordinálatlan, rendezetlen növekedése a tágabb környezet
átalakulásához vezetve, miközben a városmagban funkcióvesztés, illetve válságterületek
kialakulása figyelhető meg. Mindezt az ingázási, közlekedési, intézményi kapcsolatok
sűrűsödése, az infrastruktúrafejlesztés igényeinek robbanásszerű növekedése kíséri.
Nagyvárosainkban problémaként jelennek meg a településrész-alapú, nagyarányú alacsony
státuszú népességgel rendelkező területek, amely az egyes városrészekbe gyakran etnikai
alapon is elkülönülő, alacsonyabb státusú népesség koncentrálódását jelenti. A nagyarányú
alacsony státuszú népességgel rendelkező területek gyakran eredményezik a környezet fizikai
leromlását, amely csökkenő színvonalú közszolgáltatásokkal, szelektív elvándorlással
párosulva önmagát erősítő tendenciát eredményez.

159

Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1301/2013/EU rendelete az
Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a „Beruházás a növekedésbe és
munkahelyteremtésbe” célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az
1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347, 2013.12.20., 289. o.).
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A fenntartható városfejlesztést célzó integrált intézkedések fő célja Magyarországon ezért a
városok helyi gazdasági szerepköreinek erősítése, a zöld gazdaságra történő átállás
elősegítése, a fenntartható közlekedés és a városi környezet fejlesztése családbarát és
klímaadaptációs szempontok figyelembe vételével, és megjelenik a leromlott városi területek
komplex megújítása a társadalmi együttműködés erősítésével, valamint a foglalkoztatást
támogató infrastruktúra fejlesztése is.
A fentiek megvalósítására a megyei jogú városok Integrált Településfejlesztési Stratégiát (ITS)
dolgoznak ki az Európa 2020, illetve a 2014-2020-as kohéziós politika céljainak is megfelelően,
mely alapját képezi a városfejlesztési projektcsomagoknak.
A KMR területén Budapest Fővárosnak a fővárosi területfejlesztési koncepciója és az ITS által
megalapozott fejlesztési csomagjai területi kiválasztási rendszer (TKR) keretében valósulnak
meg. A Budapesti Önkormányzat az előkészítés és tevezés során partnerség keretében
együttműködik a kerületi önkormányzatokkal is. A fejlesztéseket a VEKOP egyes prioritási
tengelyeinek támogatásai finanszírozzák.
Érd megyei jogú város felülvizsgálja az integrált településfejlesztési stratégiáját, amely
alapján, a VEKOP prioritási tengelyeihez kapcsolódóan projektdosszié rendszerben dolgozhatja
ki fejlesztési elképzeléseit.
Projektdossziés kiválasztási eljárásrend
A projektdossziés eljárásrend abban különbözik a TKR eljárásrendtől, hogy a területi, városi
tervek és ezek projektötletei, projektlistái nincsenek program gazdához hozzárendelve, így a
területi forrásmátrixra tervezett projektötleteket kell, az IH-nak egyenként eljuttatnia a TSZ
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kötésig.
A projektdossziés kiválasztási eljárásrend 2 fázisa.
1. Projektfejlesztés és projektkiválasztás
Az ITP-ben szereplő projektötletek megvalósítása érdekében az IH szakmai
követelményrendszert állít össze az egyes beavatkozások tartalmi és formai feltételeiről. A
projektötletek egisztrálásra kerülnek, majd az IH a beavatkozásonkénti forráskeretet figyelembe
véve szakaszosan haladva a forráslekötéssel előkészítési támogatásban részesíti az egyes
projektötleteket. Az előkészítést követően TSZ kötésre kerül sor, és a végrehajtásuk érdekében
projektdosszié kerül megnyitásra.
A projektdosszié a vonatkozó szakmai követelményrendszer(ek) alapján meghatározott
fejezetekből áll, amik a projektgazdával együttműködve, folyamatba épített –formai és tartalmi –
ellenőrzés és tanácsadás keretében kerülnek feltöltésre. Miután a szakmai
követelményrendszernek már megfelel a projektötlet, a projektfejlesztési szakasz lezárul, a
projektdosszié lezárásra kerül, és a projektötletből elfogadásra alkalmas beruházási projekt
válik.
2. IH döntés és TSZ kötés
A kidolgozott, összegyűjtött projekteket a 2. fázis folyamatba épített ellenőrzése alapján az IH
részére előterjesztés készül, és a projektről az IH hoz döntést a forrásfelhasználására
tekintettel, majd megkezdődik a beruházási TSZ kötési folyamat. A monitoring és a
nyomonkövetési folyamat várhatóan a 2007-13 közötti időszakhoz hasonlóan alakul.
Az előkészítések előrehaladására tekintettel és a beruházási projektek forrásigénye alapján az
IH további előkészítési szerződéseket köthet az operatív program teljes és ütemes lekötése
érdekében.
Fentieken túl a központi támogatással a középvárosok is megújíthatják integrált
településfejlesztési stratégiájukat, a 2014-2020-as városfejlesztéseik megalapozására. A KMR
területén elhelyezkedő kisebb városok fejlesztése a Pest megyei TKR keretében tervezett
településfejlesztéshez köthető projektek segítségével történik.
A városok számos nagyobb léptékű fejlesztése a releváns ágazati operatív programok
keretében valósulhat meg (pl. országos jelentőségű közlekedési infrastruktúra-fejlesztések,
Kohéziós Alapból támogatott környezetvédelmi és energiahatékonysági fejlesztések), melyekre
ráépülhetnek a VEKOP célzott fejlesztési akciói. Az ágazati és a területi operatív programok
közötti összhangot és a fejlesztések egymásra épülését a városok vonatkozásában
elkészítendő Integrált Településfejlesztési Stratégiák biztosítják, valamint a városok és
kerületek részéről megfogalmazott fejlesztési projektjavaslatoknak be kell csatornázódniuk a
Pest megyei és budapesti fejlesztési részdokumentumokba, azok integráns részét kell, hogy
képezzék.
114. táblázat: A fenntartható városfejlesztést célzó integrált intézkedések – az ERFA- és
ESZA-támogatás indikatív összegei
Alap

ERFA- és ESZA-támogatás
(indikatív)
(EUR)

Az alapból a programhoz
nyújtott teljes összeg
részaránya
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ERFA

134 452 874

28,99%

ESZA

keresztfinanszírozás

keresztfinanszírozás

Összesen ERFA+ESZA

134 452 874

28,99%

4.3. Integrált területi beruházás (adott esetben)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (3) bekezdésének c) pontja)
Az 1303/2013/EU rendelet 36. cikkében említett integrált területi beruházási eszköznek a 4.2
pontban említett esetektől eltérő felhasználásával kapcsolatos megközelítés, és az egyes
prioritási tengelyekből származó indikatív pénzügyi támogatás.
Magyarország a területi fejlődési potenciálok kihasználása és a területi problémák kezelése érdekében a
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) végrehajtása során él a területi
kiválasztási rendszer (TKR) használatával. A TKR használatát ennek megfelelően a KMR területén, a
VEKOP keretében Pest megyével és Budapesttel (a továbbiakban: területi szereplők) iteratív módon –
megfogalmazott fejlesztési elképzeléseit decentralizáltan, a területi szereplők által, Integrált Területi
Programokban tervezi meg és TKR formájában hajtja végre.
A decentralizált tervezést a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal módszertani útmutatásokkal és
személyes egyeztetésekkel támogatja, a Nemzetgazdasági Minisztérium szakmai irányításával. A
területi szereplők által kidolgozott Integrált Területi Programokat a Nemzetgazdasági Minisztérium
minőségbiztosítja, szakpolitikai szempontból a tervezésért felelős részlege, végrehajtási szempontból
pedig a VEKOP végrehajtásáért felelős irányító hatósága (a továbbiakban: IH) útján. A
minőségbiztosított Integrált Területi Programot a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter
(NGM) és a Pest Megyei Önkormányzat közgyűlése, illetve Budapest Főváros közgyűlése hagyja jóvá. A
jóváhagyott Integrált Területi Programot a Pest Megyei Önkormányzat, illetve Budapest Főváros
Önkormányzata nyújtja be végrehajtásra az IH-nak.
A befogadott Integrált Területi Program végrehajtására az IH és a Pest Megyei Önkormányzat
közgyűlése, illetve Budapest Főváros közgyűlése TKR keretmegállapodást köt. A TKR végrehajtása két
eljárásrend alapján történik. Az egyik a TKR projekt csomag kiválasztás, a másik az TKR felhívásos
eljárásrend.
A TKR eljárásrendek rövid leírása
I. A TKR projektcsomag kiválasztási eljárásrend.
A TKR projektcsomag kiválasztás olyan formában valósul meg, hogy a TKR stratégiában nevesítésre
kerülő projektek szakmai megfelelőségük és megvalósíthatóságuk esetén a szerződéskötésig
eljuthassanak, ugyanakkor az intézményrendszer tartalmi ellenőrző és projektfejlesztő tevékenysége
folyamatba építve megmaradjon, és ezen ellenőrzés-projektfejlesztés a TKR gazda (a Pest Megyei
Önkormányzat, illetve Budapest Főváros önkormányzata), projektgazda és az IH rugalmas
együttműködéseként valósuljon meg. A TKR gazda megbízásából a TKR gazda feladatokat (kivéve az
TKR keretszerződés megkötése és módosítása) várhatóan a megyei önkormányzat és a fővárosi
önkormányzat megbízásából az önkormányzatok hivatala/megyei fejlesztési ügynökségek látják el.
A TKR projektcsomag kiválasztási eljárásrend 2 fázisa.
1. Projektfejlesztés és projektkiválasztás
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A TKR stratégia projektötleteinek projektfejlesztése a projektgazda, a TKR gazda a folyamatba épített
tartalmi és formai ellenőrzés és tanácsadás mellett, az IH által közzétett beavatkozásonkénti strukturált
feltételrendszerek (un. szakmai követelményrendszerek) alapján történik. Az IH a szakmai
követelményrendszereket a területfejlesztési stratégiai tervezésért felelős szaktárca együttműködésével,
az érintett szaktárcák bevonásával alakítja ki. A TKR gazda feladata területi szinten az egyes
projektgazdák koordinálása, a velük történő kapcsolattartás.
2. IH döntés és TSZ kötés
A projekt előkészítést követően felterjesztésre kerül sor a már formailag teljes, szakmailag ellenőrzött
beruházási projekt(ek)et érintő IH döntésre. Az IH pozitív döntése esetén elkezdődik a TSZ kötési
folyamat a projektgazdával. A monitoring és a nyomonkövetési folyamat várhatóan a 2007-13 közötti
időszakhoz hasonlóan alakul.
II. A TKR felhívásos eljárásrend.
Azon beavatkozások esetén, ahol a TKR nem nevesít konkrét projekteket (pl. KKV-k támogatása), ott az
TKR területére felhívás megjelentetésére nyílik lehetőség. Ebben az esetben a TKR gazda javaslatot
tehet a kiválasztási kritériumokra, az IH jelenteti meg a felhívást. A döntés-előkészítési folyamatban
részt vesz a TKR gazda is. Jellemzően kis összegű, homogén, és jól szabványosítható projektkör
esetében javasolt ennek az eljárásrendnek alkalmazása, ami klasszikus egyfordulós
projektkiválasztásnak feleltethető meg.
Reallokáció
Az IH folyamatosan nyomon követi az OP-k prioritásonkénti és területi forrásfelhasználását, és az
optimális forrásfelhasználás érdekében a területi források reallokálását, vagy az egyes TKR
keretszerződések módosítását kezdeményezi. A TKR gazda maga is tehet javaslatot (pl.: elmaradó,
meghiúsuló projektötlet miatt), a területi források reallokálását vagy az egyes TKR keretszerződések
módosítását illetően. Ha a TKR keretszerződés módosítása érinti az ITP tartalmát, annak „újra”
tervezése az NGM szakpolitikai szempontból tervezésért felelős részlegének feladata a területi
szereplőkkel együttműködve.
Pest megye és Budapest területileg decentralizált programjaihoz az ERFA források járulnak
hozzá. A településrehabilitációs fejlesztések megvalósítása során a fejlesztési alapok közötti
átjárhatóság használatára lehetőség van.
A két TKR néhány fontos eleme a közvetlen gazdaságfejlesztéshez (az 1. és a 3. tematikus célhoz, az 1.
prioritási tengelyhez) kapcsolódik. Ezek a fejlesztések a TKR részeit képezik, de a versenyszabályok
figyelembevételével, pályázatos kiírások formájában kerülnek megvalósításra. A 3. tematikus célhoz
kapcsolódó KKV támogatások Pest megye, a K+I pályázatok Budapest esetében lesznek
hangsúlyosabbak.
A Pest megyei és a fővárosi TKR további elemét a 3. és 4. prioritási tengely intézkedései alkotják (a
CLLD eszköz kivételével).
A VEKOP keretében tervezett két TKR indikatív fejlesztési területei:
–
–
–
–

Az üzleti infrastruktúra fejlesztése Pest megyében
Vállalkozások termék- és szolgáltatásfejlesztési kapacitásainak fejlesztése Pest megyében
Vállalati K+I tevékenység támogatása
Önkormányzati ingatlanban közszolgáltatást végző intézmények és önkormányzati tulajdonban
lévő, lakófunkciót betöltő épületek energetikai fejlesztései és megújuló energia alkalmazása
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–
–
–

Közösségi közlekedés energiahatékonysági célú fejlesztései
Családi napközik, bölcsődék, óvodák fejlesztése
Rászoruló közösségek lakókörnyezeti és komplex rehabilitációja

115. táblázat: A 4.2 pontban említettektől különböző integrált területi beruházáshoz rendelt
indikatív pénzügyi támogatás
(aggregált összeg)
Indikatív pénzügyi támogatás
Prioritási tengely
Alap
(uniós támogatás) (EUR)
1. Vállalkozások versenyképességének
ERFA
42 062 446
javítása és a tudásgazdaság fejlesztése
3. Az energiahatékonyság, az intelligens ERFA
27 303 693
energiahasználat és a megújuló energiák
felhasználásának támogatás
4.
Települési
környezetközszolgáltatás-fejlesztés
Összesen

és

ERFA

31 508 996

ERFA

100 875 135

4.4. A legalább egy másik tagállamban működő kedvezményezettekkel az operatív
program
keretében
végrehajtott
interregionális
és
transznacionális
intézkedésekre vonatkozó rendelkezések (adott esetben)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (3) bekezdésének d) pontja)
nem releváns
4.5. A tagállam által azonosított programterület szükségleteire is figyelemmel a
program szerint tervezett beavatkozásoknak a makroregionális stratégiákhoz és
tengeri medencéket érintő stratégiákhoz való hozzájárulása (adott esetben)
(Amennyiben a tagállamok és a régiók makroregionális stratégiákban és tengeri
medencéket érintő stratégiákban vesznek részt).
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (3) bekezdésének e) pontja)
Az Operatív Program tervezése az előkészítés stádiumától kezdve az EU Duna Régió Stratégia (DRS)
figyelembe vételével, releváns elemeinek beépítésével zajlik. A VEKOP EU DRS-t érintő prioritásainak
kijelölése a fentiekre és a többoldalú egyeztetésekre figyelemmel történik az OP előkészítésének és
végrehajtásának részeként.
1. Prioritástengely
A prioritástengely 2-4 intézkedései a DRS 8. prioritási területe 2. akcióját (városi és vidéki térségek
versenyképességének támogatása) segíti elő. A 3. intézkedés keretén belül a klaszterek támogatásának
lehetősége adott, mely összhangban van a Duna Stratégia 8. prioritásterületének 1. akciójával.
2. Prioritástengely
A prioritástengely intézkedési a pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javításán keresztül a
vállalkozások versenyképességét támogatja, mely a DRS 8. prioritási területe 2. akciója végrehajtásához
járul hozzá. A feladat összehangolása a DRS keretében növeli az intézkedések gazdasági
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hatékonyságát; a K+I tevékenységek támogatását.
3. Prioritástengely
Az 1. intézkedés a DRS 2. prioritási területének 14-17-es akciójához (energiahatékonyság és megújuló
energia felhasználás támogatása épületek és fűtési rendszerek tekintetében) járul hozzá. A
prioritástengely intézkedései a Duna Stratégia keretében növelik a fejlesztések gazdasági-társadalmi
hatékonyságát és az optimalizált megoldások hozzájárulnak a zöld gazdaság növekedési
lehetőségeihez.
4. Prioritástengely
A 2. intézkedés a DRS 9. prioritás 7. akcióját (marginalizálódott közösségek elleni küzdelem és a roma
évtized keretében vállalt fellépések végrehajtása) segíti elő. A DRS keretében történő koordináció a
beavatkozás hatékonyságához járul hozzá a Duna régióban általános kezelést igénylő társadalmi
kihívás terén, továbbá a marginalizálódott csoportokra vonatkozó fejlesztéseinél hazai térségi elemeihez
nyújt széles körű támogatást.
5. Prioritástengely
A prioritástengely hasonlóan a 4. prioritástengelyhez a DRS 9. prioritás 7. akciójához járul hozzá. A 2. és
4. intézkedés a képzési tevékenységeivel olyan beavatkozásokra irányulnak, amelyek a Duna Stratégia
a 9. prioritási területe 1. akciójával (szakképzett munkaerő támogatása) van összhangban.
6. prioritástengely
A prioritástengely 1. és 2. intézkedés a DRS 9. prioritási területe 2. akcióját támogatja (munkaerő piaci
szereplők és oktatási, kutatási intézmények együttműködése). A 4., 5., 6. intézkedés a 9. prioritási
területe 4. akciójához (szakképzett munkaerő támogatása) járul hozzá. A Duna Stratégia integrálja a
munkavállalók képzési lehetőségeinek támogatását, ezen belül a vállalkozóvá válást, valamint a
hátrányos helyzetűek felzárkózását is. Ezzel a prioritástengely a DRS 9. prioritási területének 7.
akciójához, valamint a 8. prioritásterület 4. akciójához is hozzájárul.
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5. A SZEGÉNYSÉG ÁLTAL LEGINKÁBB SÚJTOTT FÖLDRAJZI TERÜLETEK VAGY A HÁTRÁNYOS
MEGKÜLÖNBÖZTETÉS
VAGY
TÁRSADALMI
KIREKESZTÉS
LEGNAGYOBB
SZEMBENÉZŐ CÉLCSOPORTOK EGYEDI SZÜKSÉGLETEI (ADOTT ESETBEN)

KOCKÁZATÁVAL

(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (4) bekezdésének a) pontja)
5.1. A szegénység által leginkább érintett földrajzi területek/a hátrányos
megkülönböztetés vagy társadalmi kirekesztés legnagyobb kockázatával
szembenéző célcsoportok
Nem releváns

5.2. Stratégia a szegénység által leginkább érintett földrajzi területek/a hátrányos
megkülönböztetés vagy társadalmi kirekesztés legnagyobb kockázatával
szembenéző célcsoportok egyedi szükségleteinek kezelésére és adott esetben a
partnerségi megállapodásban meghatározott integrált megközelítéshez való
hozzájárulás
Nem releváns

116. táblázat: Intézkedések a szegénység által leginkább érintett földrajzi területek/ a
hátrányos megkülönböztetés vagy társadalmi kirekesztés legnagyobb
160
kockázatával szembenéző célcsoportok egyedi szükségleteinek kezelésére
Célcsoport/földrajzi
terület

Az integrált
megközelítés
részét képező
tervezett
intézkedések fő
típusai

Prioritási
tengely

Alap

Régiókategória

Beruházási
prioritás

6. SÚLYOS ÉS TARTÓS TERMÉSZETI VAGY DEMOGRÁFIAI HÁTRÁNYBAN LÉVŐ FÖLDRAJZI TERÜLETEK
SAJÁTOS SZÜKSÉGLETEI (ADOTT ESETBEN)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (4) bekezdésének b) pontja)
Nem releváns

160

Amennyiben a program egynél több régiókategóriára vonatkozik, szükséges lehet a
kategóriánkénti bontás.
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7. AZ IRÁNYÍTÁSÉRT, A KONTROLLÉRT ÉS AZ ELLENŐRZÉSÉRT FELELŐS HATÓSÁGOK ÉS SZERVEZETEK,
VALAMINT AZ ÉRINTETT PARTNEREK SZEREPE

(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikkének (5) bekezdése)
7.1. Az érintett hatóságok és szervezetek
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (5) bekezdésének a) és b) pontja)

117. táblázat: Az érintett hatóságok és szervezetek
Hatóság/szervezet
A hatóság/szervezet,
osztály vagy csoport
megnevezése
Irányító hatóság
Regionális Fejlesztési
Programokért Felelős
Irányító Hatóság
Igazoló hatóság, adott esetben
Magyar Államkincstár
Audithatóság
Európai Uniós
Támogatásokat Auditáló
Főigazgatóság
A szervezet, amely számára a
a tervezés későbbi fázisában
Bizottság kifizetéseket teljesít
kerül kitöltésre

A hatóság/szervezet
vezetője (beosztása vagy
tisztsége)
Oláh Gábor Helyettes
Államtitkár
dr. Dancsó József elnök
dr. Dencső Balázs
főigazgató
elnök

7.2. Érintett partnerek bevonása

(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (5) bekezdésének c) pontja)
7.2.1. Az érintett partnereknek az operatív program elkészítésébe történő bevonására tett
intézkedések és e partnerek szerepe az operatív program végrehajtásában,
monitoringjában és értékelésében
Az operatív program partnerségi folyamata:
A program szempontjából releváns partnerek a tervezést a kezdetektől segítik és az operatív
program kialakulását nyomon követik. Az első szakaszban a partnerek bevonása a tervezést
megalapozó Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) kidolgozásában
jelent meg. A tervezést megalapozó OFTK átfogó jellegére tekintettel a megfogalmazott
kihívások, célok, valamint előirányzott kezelési módok olyan szakmai szervezetekkel történt
konzultáció eredményeképp kerültek azonosításra, amelyek a minisztérium feladatkörét
érintően fajsúlyos érdekek képviseletében lépnek fel, vagy a minisztériumnak egyébként is
stratégiai partnerei.
Az OFTK társadalmasítása 2012. december 15. – 2013. február 20-a között zajlott le. A
beérkezett vélemények feldolgozásra, beépítésre kerültek. Ennek keretében számos
államigazgatási szerv, köztük minden minisztérium, azok különböző államtitkárságai,
háttérintézményei, a települési, megyei és kerületi önkormányzatok, a Magyar Faluszövetség,
szakmai szervezetek, kutató intézetek, felsőoktatási intézmények, térségfejlesztési tanácsok, a
Magyar Tudományos Akadémia, a versenyszféra képviselői, gazdasági szakemberek, civil
szervezetek képviselői adtak konstruktív javaslatot. A partnerségbe bevont szereplők száma
országos szinten meghaladta a 70-et, a hozzászólásoké az 1300-at.
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A beérkezett vélemények alapján erősödött a dokumentum belső koherenciája, egyszerűsödött
és átláthatóbbá vált a célrendszer, a célrendszer logikájának érvényesítése érdekében
megtörtént a területi fejezet átstrukturálása, illetve pontosításra került az egyes térség típusok
lehatárolása.
A területi szereplők fejlesztési elképzeléseire építő VEKOP partnerségi folyamatának első
fázisában a területi szereplők is megkezdték programjaik tervezését, összhangban az OFTK
céljaival, valamint a VEKOP alakuló stuktúrájával. Elsőként a Pest megyei, valamint fővárosi
területfejlesztési koncepciók készítése kezdődött el még 2012 második felében. A 2014 elején a
Pest megyei és fővárosi közgyűlések által elfogadásra kerülő területfejlesztési koncepciók az
adott területen megvalósítani tervezett fejlesztési irányokat és elképzeléseket mutatják be
hosszú távú jövőképre és középtávú célrendszerre alapozva. Ezt követi a középtávra már
konkrét beavatkozásokat meghatározó Pest megyei és fővárosi területfejlesztési programok
elkészítése. A megyei (stratégiai és operatív) programokban foglalt elképzeléseknek konkrét
fejlesztési tervezési keretet az uniós források felhasználásához kapcsolódóan a VEKOP adja
meg.
Hasonló tervezési folyamat kezdődött 2013 őszén Érd megyei jogú város esetében is. A 2014
őszére elfogadásra kerülő Integrált Településfejlesztési Stratégiának a tervezési előírásoknak
megfelelően összhangban kell lenni a megyei tervdokumentumokban foglaltakkal. A megyei
tervdokumentumok társadalmi egyeztetése a 218/2009. (X. 6.) számú kormányrendelet alapján,
míg a megyei jogú városok partnerségét a 314/2012. (XI. 8.) számú kormányrendelet által előírt
partneri körrel indult meg. A folyamat megyei jogú városonként eltérő fázisban, 2014 januárjától
kezdve jelenleg is zajlik (zárása 2014 folyamán várható).
A területi tervdokumentumok minél alaposabb és részletesebb elkészítését segítve az NGMNTH minden negyedévben szervezett partnerségi és tervezési fórumot, ahol a területi szereplők
elmondhatták észrevételeiket, nehézségeiket, javaslataikat a tervezéssel kapcsolatban,
amelyek a tervezési folyamat során beépültek a tervdokumentumokba, erősítve azok belső
koherenciáját, és beavatkozási logikájukat.
Az OFTK alapján megfogalmazott uniós tervezési dokumentum (VEKOP) vázának egyeztetése
képezte a partnerségi egyeztetések második szakaszát, amelyre 2013. első félévében került
sor. Ebben a körben a programban tervezett beavatkozási célterületek kapcsán kértük ki
stratégiai fontosságú partnereink véleményét, akiknek köre nagy részben átfedésben volt a
nemzeti stratégia/dokumentum(ok) kidolgozásában közreműködőkkel.
Az első két szakasz eredményeképp sikerült megismernünk a szakma elvárásait és
tapasztalatait, amelyek felhasználásával elkészült az operatív program tervezete.
Az elkészített tervezetet központi honlapon (www.nfu.hu/partnerség) tettük elérhetővé, ahonnan
az információk bárki számára megismerhetővé váltak. Ezen folyamattal kezdődött meg az
operatív program központilag koordinált, rendszerszerű eszközökkel támogatott széles körű
társadalmi egyeztetése, így 2013 őszétől a partneri dialógus kiegészült a fejlesztések
kedvezményezettjeit és érintettjeit tömegesen elérő szervezett tájékoztatással is. Az operatív
program központi honlapon történő közzétételével egyidejűleg több ezer felkérés került
kiküldésre írásban a szakmai partnereinken túl mindazon szervezetek részére is, akik a
partnerség jegyében bármely téma kapcsán kapcsolatban álltak a záruló fejlesztési ciklusban a
támogatókkal. Ezekben a figyelemfelhívó levelekben arra bíztattuk partnereinket, hogy osszák
meg velünk javaslataikat és észrevételeiket akár a honlapon, akár egy központi email címen
keresztül. Az operatív program véleményezése kapcsán az on-line felületre összesen 94 db
vélemény érkezett be.
Annak érdekében, hogy a párbeszédünket kiterjesszük a szakmai partnereinken túl az egyéb
érdeklődők körére is, szakmai fórum megrendezésére került sor 2013. november 27-én, ami az

|

240

operatív program részletesebb megvitatását helyezte fókuszba. A szakmai fórumon összesen
74 partner képviseltette magát, ahol az operatív program tervezőinek részéről történő
bemutatásán kívül lehetőség nyílt a programhoz észrevételt, javaslatot megfogalmazó
partnerekkel szakmai párbeszéd, vita lefolytatására is.
Szintén személyes konzultációra nyílt lehetőség a hét régió központjába szervezett
rendezvényeken, ahol további közel ezer résztvevő jelenlétében tudtunk vitát folytatni. A
regionális rendezvények helyszíneit és időpontjait az alábbi táblázat foglalja össze:
Regionális rendezvény
helyszíne
Miskolc
Debrecen
Szeged
Budapest
Székesfehérvár
Győr
Pécs

Regionális rendezvény
időpontja

2013. november 28.
2013. november 29.
2013. december 2.
2013. december 3.
2013. december 4.
2013. december 5.
2013. december 6.
ÖSSZESEN:

Regionális rendezvényen
résztvevők száma (fő)
(jelenléti ív alapján)
149
175
113
133
114
98
131
913

A rendezvények a lehető legszélesebb szakmai partneri kör számára elérhetők voltak,
meghívásra kerültek a tervezés első fázisában megszólított szakmai partnerek, továbbá
mindazok, akik a tervezéshez eddig inputot szolgáltattak, valamint az illetékes helyi és más
hatóságok, a gazdasági és szociális partnerek és a civil társadalmat képviselő testületek több
száz fős köre. Részvételi lehetőséget biztosítottunk továbbá a jelenlegi programozási ciklus
monitoring bizottsági tagjainak és a közreműködő szervezeteknek, valamint az irányító
hatóságoknak és valamennyi központi kormányzati szervnek az adott rendezvény tematikájától
függetlenül. A fentieken kívül megszólításra kerültek azon kiemelt horizontális szervezetek is,
akik programokon átívelő, horizontális érdekek és elvek érvényesítése érdekében
tevékenykednek.
A szakmai fórumokon és a regionális rendezvényeken a résztvevők 29 db véleményt, javaslatot
fogalmaztak meg a programmal kapcsolatban.
Összességében a partnerségnek ebben az utolsó nyílt szakaszában 123 db (on-line és
rendezvényeken megtett) észrevétel érkezett be a program kapcsán, amelyre egyenként
visszacsatolást és választ küldtünk.
A nyílt társadalmi konzultáció során beérkezett észrevételek megválaszolása érdekében
partnerségi munkacsoport felállítására került sor. A munkacsoport tagjai a 2014-2020-as
programozási időszak tervezésének koordinációjáért főfelelős tárca (Nemzetgazdasági
Minisztérium), a 2007-2013-as időszak végrehajtási feladatait ellátó irányító hatóságok, az
operatív program partnerségi egyeztetésének koordinálását végző Miniszterelnökség, valamint
a minisztérium munkatársai voltak. A munkacsoport feladata a beérkezett vélemények
feldolgozása, megvitatása volt azok operatív programba történő beépítés céljából. A
munkacsoport keretében biztosított volt, hogy minden, a tervezésben és végrehajtásban érintett
kormányzati szereplő kifejthesse véleményét a beérkezett javaslatok kapcsán, és ennek
eredményeképpen szülessen meg a partnerek számára megküldendő visszajelzés is. Az
operatív program partnerségi egyeztetése keretében érkezett hozzászólásokra adott válaszok
az on-line felületen kerültek közzétételre és így mindenki számára elérhetővé váltak az operatív
program Kormány általi elfogadását követően, a nyilvánosság követelményeinek megfelelően.
Fentiek alapján az operatív program nyílt szakmai konzultáció egyaránt megjelenítette a
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kormányzati és a nem kormányzati szervezeteket, a civil és az üzleti szféra képviselőit. A
partnerség kiterjed a társadalmi, gazdasági és környezeti struktúrák fejlesztésében érdekelt és
a fejlesztések által érintett központi és területi szereplőkre. Így kulcspartnerek a területi
önkormányzatok, a kormányzat mellett működő tanácsok és érdekegyeztető fórumok, egyes
hatóságok és szakmai vagy érdekképviseleti civil szervezetek (különösen környezeti,
esélyegyenlőségi, szociális, gazdaságfejlesztési), a kamarák és a gazdasági szereplők egyéb
tömörülései, az egyetemek és a kutatóintézetek, az egyházi jogi személyek.
Az operatív program partnersége kapcsán szervezett rendezvények általános tapasztalata az,
hogy azok keretében a partnerekkel mélyebben sikerült megismertetni a fejlesztési célokat, és
a tervezés mögött rejlő logikát. Az a tendencia volt megfigyelhető, hogy egy-egy személyes
konzultációt követően jelentősen megnőtt az on-line felületen beérkezett észrevételek száma,
sok esetben a fórumon felszólalók később írásban külön megkereséssel éltek a minisztérium
felé, több esetben személyes konzultációt is kértek még, illetve nagyon sok esetben az operatív
program fórumán részt vevő partner kezdeményezte egy másik operatív program specifikus
rendezvényére történő meghívást is.
Az operatív program partnerségi egyeztetésének folyamata során az alábbi alapelvek
érvényesültek:
– Koordináció – az operatív program társadalmi egyeztetése koordináltan, a vélemények
fogadása meghatározott szempontrendszer szerint, az operatív program kialakításában
résztvevő összes kormányzati szerv bevonásával, strukturáltan történt;
– Dokumentáció – az egyeztetés lépései, az abban résztvevő partnerek véleménye
dokumentált;
– Folyamatosság – az operatív program egyeztetése a prioritások kialakításától kezdve a
végleges változat megvitatásáig folyamatosan történt;
– Visszacsatolás – érdemi dialógus jött létre az észrevételek, javaslatok strukturált
feldolgozása és megválaszolása során;
– Transzparencia – az operatív program partnerségi egyeztetése az Internet, írott és
elektronikus média bevonásával a lehető legnagyobb nyilvánosság mellett zajlott;
– Esélyegyenlőség – az operatív program egyeztetésének teljes folyamatában
érvényesült az esélyegyenlőség.
A partnerek szerepe az operatív program végrehajtásában, monitoringjában és értékelésében:
– A tervezés kulcspartnerei meghívást kapnak az operatív program végrehajtási partnerségében
való részvételre is. A partnerek bekapcsolódhatnak a programok végrehajtáshoz és
teljesítménykeret teljesüléséhez kötődő monitoring tevékenységbe és jelentéstételbe. A
központi monitoring bizottság, illetve annak albizottságainak tagjai lehetőséget kapnak
álláspontjuk kifejtésére. E bizottság és albizottságai tárgyalják az operatív program alatti
tervezési szint tervdokumentumait és hagyják jóvá a kiválasztási szempontrendszert.
7.2.2. Globális támogatások (az ESZA tekintetében, adott esetben)
(Hivatkozás: az 1304/2013/EU rendelet 6. cikkének (1) bekezdése).
kidolgozás alatt
7.2.3. Kapacitásépítő tevékenységek finanszírozása (az ESZA tekintetében, adott esetben)
(Hivatkozás: az 1304/2013/EU rendelet 6. cikkének (2) és (3) bekezdése).
kidolgozás alatt
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8. AZ ALAPOK, AZ EMVA, AZ ETHA ÉS MÁS UNIÓS ÉS NEMZETI FINANSZÍROZÁSI ESZKÖZÖK KÖZÖTTI,
VALAMINT AZ EBB-VEL TÖRTÉNŐ KOORDINÁCIÓT BIZTOSÍTÓ MECHANIZMUSOK
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (6) bekezdésének a) pontja)
Az alapok, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA), az Európai Tengerügyi és
Halászati Alap (ETHA) és más uniós és nemzeti finanszírozási eszközök közötti, valamint az
EBB-vel történő koordinációt biztosító mechanizmusok, figyelembe véve a közös stratégiai
keretben meghatározott releváns rendelkezéseket.
Alapok és programok közötti koordináció biztosításának általános keretei
A 1303/2013/EU rendelet 123. cikkének (8) bekezdése szerint a 2014–2020-as időszakban a
Miniszterelnökség látja el a minden ESB alapra és operatív programra kiterjedő központi
koordinációs funkciókat. Az alapok közti koordinációt kormányzati szinten a Nemzeti Fejlesztési
Kormánybizottság (NFK) biztosítja, mely a kormány fejlesztéspolitikai ügyekben eljáró
döntéshozó szerve. A központi koordinációs szerv és az egyes irányító hatóságok, illetve az
irányító hatóságok egymás közötti egyeztetéseinek és együttműködésének fóruma a
Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság (FKB).
A Terület-és Településfejlesztési Operatív Program alapvetően területi, helyi jelentőségű
fejlesztéseket támogat, melyek ágazati operatív programokkal való lehatárolása, és így az
azokkal kapcsolatba hozható strukturális alapokon kívüli uniós politikák, eszközök által
támogatott programokkal való átfedésmentessége biztosított.
Koordináció és összhang a vidékfejlesztési (EMVA) és halászati (ETHA) fejlesztési
forrásokkal
Tekintve, hogy a Közép-magyarországi régióban Pest megye jelentős része vidékies térség, az
operatív programok tervezése folyamán kiemelten kezelendő feladat a szinergia és
komplementaritás megteremtése az EMVA és ETHA, valamint a többi ESB alap között. Az
EMVA és ETHA alapok által finanszírozott programok tervezése és végrehajtása viszonylag
elkülönülten történik a vidékfejlesztésért felelős miniszter hatáskörében, ugyanakkor számos
tervezéskoordinációs mechanizmus gondoskodik arról, hogy e programok tervezése
összhangban történjen a Versenyképes Közép-Magyarorszég Operatív Programmal. Továbbá a
Partnerségi Megállapodás, mint az operatív programok felett álló – azok összhangját
megteremtő – magasabb szintű dokumentum, biztosítja többek között az ERFA, ESZA, EMVA
és ETHA alapok szinergiáját, és a szükséges lehatárolást.
Összhang az ETHA alap fejlesztéseivel: a magyarországi halászati és halgazdálkodási szektor
gazdasági és foglalkoztatási szerepvállalása napjainkban csak egyes településeken,
településcsoportokban jelentős. A VEKOP szempontjából az alapok közötti összhang
megteremtése, valamint a VEKOP és MAHOP által finanszírozott bevatkozások lehetárolása
nem releváns.
Koordináció és összhang az ETE programokkal
A 27/2014. (II. 7.) Korm. rendelet alapján az Európai Területi Együttműködési (ETE) határmenti
programok felelős szervezeti egysége a Miniszterelnökségen belül működik, míg a 2014-2020
időszaki transznacionális és inter-regionális programok a területfejlesztés stratégiai tervezéséért
felelős szaktárca kompetenciájába tartoznak. A Kormány európai uniós források
felhasználásáért felelős szerve és a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős szaktárca
felel az érintett operatív programokkal, így a VEKOP-pal való összhang és lehatárolás
biztosításáért azok irányító hatóságaival való együttműködésben. Az ETE OP-k tervezéséért
felelős szakértők a tervezési munka során a tematikájukban átfedő hazai operatív programok
gazdáival rendszeres egyeztetéseket folytatnak (workshopok, ill. egyéb fórumok keretében), a
visszacsatolásokat, közös programozó bizottsági üléseken ismertetik.
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Az Európai Unió Duna Régió Stratégiája (EUDRS) érvényesítésének koordinációja
A tagállami és ETE programok előkészítése és végrehajtása a felelős szervezetek által
meghozott döntésekre való figyelemmel zajlik, szükség esetén a stratégia testületeivel (a
Tematikus Koordinációs Testületekkel [Steering Groups] vagy a Budapest Duna Kontakt
Ponttal), ill. az érintett EUDRS országokkal konzultálva. A tervezés tematikus
összehangolásának alapját az EUDRS akcióterve és útitervei képezik.
Az EUDRS kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztos és munkaszervezete részt vesz
a 2014-2020 közötti tervezési időszakhoz kapcsolódó tárcaközi munkacsoportban. Emellett az
ágazati államtitkárságok programozóinak részvételével EUDRS Tárcaközi Almunkacsoport
ülések is zajlanak. A koordináció a magyarországi EMVA és az ETHA tervezésre is kiterjed.
Az EUDRS nemzeti koordinációja az európai uniós források felhasználásáért felelős
kormányszervezet (Miniszterelnökségen) központi koordinációs szerve (KKSZ) feladatainak
része.
A Budapest Duna Kontakt Pont a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős
szervezeténél került elhelyezésre annak érdekében, hogy a tervezés és a végrehajtás során
hatékonyan tudja segíteni makroregionális és határon átnyúló együttműködést igénylő projektek
koordinált előkészítését és megvalósítását.
A VEKOP vonatkozásában az EDRS és az ESB alapokból finanszírozott programok tartalmi
összhangjának megteremtése elsősorban a fenntartható energiához kapcsolódó fejlesztések
esetében releváns.
Összhang a VEKOP szempontjából releváns egyéb uniós forrásokkal és finanszírozással
A programozás és a megvalósítás szakaszában biztosítani kell az ESB alapok magyarországi
támogatásainak más uniós politikákkal való összhangját is:
-

Az Ifjúsági Foglalkoztatási Kezdeményezés (Youth Employment Initiative – YEI)
keretében lehetőség nyílik a 15-24 éves fiatalok munkaerő-piaci integrációját támogató,
az ESB alapok kiegészítéseként igénybe vehető plusz uniós támogatások
felhasználására. A YEI kormányzati felelőse a nemzetgazdasági tárca, amely felel az
érintett OP-kkal való összhang és lehatárolás biztosításáért, azok irányító hatóságaival
való együttműködésben. A VEKOP 6-os ESZA finanszírozású prioritásában van a 15-24
éves fiatalok munkaerő-piaci integrációját támogató beavatkozás, ezért a koordináció
erre a prioritásra kiterjed.

- A környezetvédelmi és éghajlat-politikai projekteket támogató LIFE program 2014-től új
lehetőséget kínál kifejezetten LIFE programon kívüli uniós, nemzeti vagy magánforrások
bevonását is igénylő „integrált projektek” megvalósítására. A LIFE program kormányzati
felelőse a környezetvédelmi szaktárca és az éghajlatpolitikáért felelős tárca, amelyek
felelnek az érintett OP-kkal való összhang biztosításáért, azok irányító hatóságaival való
együttműködésben.
-

Az Európai Befektetési Bank (European Investment Bank – EIB) fontos szerepet tölt be
a nemzeti hozzájárulás finanszírozásában. A Kormány európai uniós források
felhasználásáért felelős kormányszerv központi koordinációs szervének (KKSZ) feladatai
kiterjednek az EIB-bel való kapcsolattartásra. Az EIB finanszírozás OP-szintű
koordinációja és az EIB felé történő információátadás biztosítása az egyes programok így
a VEKOP végrehajtási feladatának is részét képezi.

-

A leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap (Fund
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for European Aid to the most Deprived – FEAD) a megfelelő étkezés biztosításához,
alapvető fogyasztási cikkek beszerzéséhez biztosít forrásokat a leginkább rászoruló
célcsoportok számára. A források által finanszírozott tevékenységek legfeljebb csak
kiegészítik / kiegészíthetik a VEKOP társadalmi együttműködést célzó intézkedéseit, így
tematikus átfedés nincsen. A koordináció a fejlesztések hatékonyságának és egymást
erősítő hatásának növelése érdekében szükséges. A FEAD program kormányzati
felelőse a társadalmi felzárkózásért felelős szaktárca, amely felel az érintett OP-kkal,
adott esetben a VEKOP-pal való összhang és lehatárolás biztosításáért, azok irányító
hatóságaival való együttműködésben.
-

A magyarországi fejlesztések innovatív gazdasági növekedési fókuszából adódóan
kiemelt jelentőségű a HORIZONT 2020 programhoz való kapcsolódás. A Versenyképes
Közép-Magyarország Operatív Program (a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív
Programhoz hasonlóan) közvetlen illeszkedést biztosító „rásegítő” intézkedéseket tervez
a HORIZONT 2020 forrásaihoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében. Az 1.
Vállalkozások versenyképességének javítása és a tudásgazdaság fejlesztése prioritási
tengely intézkedései (vállalati K+I tevékenységek támogatása, stratégiai K+I
együttműködések és kezdeményezések támogatása, kutatóintézeti kiválóság és
nemzetközi együttműködések) a HORIZONT 2020 program forrásainak igénybevételére
esélyes hazai szereplők (vállalkozások, kutatók) felkészítéséhez, kapacitásépítéséhez
nyújt támogatást. A HORIZONT 2020 program és az operatív program közötti lehatárolás
– a kapcsolódás kiegészítő jellegéből adódóan – biztosított. A HORIZONT 2020 program
kormányzati felelőse a gazdasági tárca, amely az irányító hatósággal együttműködésben
felel a VEKOP-pal való összhang és lehatárolás biztosításáért.

9. ELŐZETES FELTÉTELRENDSZER
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (6) bekezdésének b) pontja)
9.1. Előzetes feltételrendszer
Az előzetes feltételrendszer alkalmazhatósága és teljesülése értékelésére vonatkozó információ
(választható).
A 2014-2020-as időszak strukturális és kohéziós politikájára vonatkozó szabályozás szerint a
tagállamoknak a programok elfogadásához, illetve annak érdekében, hogy a Bizottság ezek
forrásait a folyósítsa, előre meghatározott tematikus célonkénti, illetve horizontális
eredményességi feltételeket ún. ex-ante kondicionalitásokat kell teljesíteni. Jelen fejezetben
összefoglaltuk a Partnerségi Megállapodásban rögzített és a VEKOP vonatkozásában releváns
ex-ante feltételeket, és azok teljesülésére vonatkozó legfontosabb információkat.
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118. táblázat: Az alkalmazandó előzetes feltételrendszer azonosítása és teljesülésének értékelése
Előzetes
feltételrendszer

Prioritási tengelyek,
amelyekre
feltételrendszer
vonatkozik

Az előzetes
feltételrendsz
er teljesülése
(igen/nem/rés
zben)

Kritériumok

Kritériumok
teljesülése
(igen/nem)

Olyan
intelligens
specializációra
vonatkozó nemzeti vagy regionális
stratégia van érvényben, amely:
— SWOT vagy ahhoz hasonló elemzésen
alapul annak érdekében, hogy a
forrásokat korlátozott számú kutatási és
innovációs
prioritásra
lehessen
összpontosítani;
— Sor került a kutatás és innováció
céljára rendelkezésre álló költségvetési
forrásokat
körvonalazó
keret
elfogadására.;

Hivatkozás
(hivatkozás a stratégiákra, jogi aktusokra
vagy más vonatkozó dokumentumokra,
ideértve a vonatkozó szakaszokra, cikkekre
vagy bekezdésekre való hivatkozásokat,
internetes címekkel vagy a teljes szöveghez
való hozzáféréssel együtt)

Magyarázatok

A kritériumot három stratégia dokumentum teljesíti:

Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs
Stratégia 2020 (A Kormány a 1413/2013. (VII.
4.) határozatában fogadta el.)

Intelligens specializációra vonatkozó stratégia

Tudománypolitikai Stratégia: a partnerségi
konzultációra
megküldött
dokumentum
elérhető:
http://www.kormany.hu/download/2/4f/f0000/20
13%2009%2012%20Tudomanypolitikai%20Str
ategia%20honlapra.pdf

Az intelligens specializációra vonatkozó
stratégia jelenleg kidolgozás alatt áll, melyről
folyamatos egyeztetés folyik a DG REGIO-val
és bizottsági szakértőkkel. A stratégia
kidolgozása 2014 nyarára várható, a
kidolgozás
során
az
eredmények
folyamatosan becsatornázásra kerülnek az
operatív programok megfelelő prioritásaiba.

A

1.1 Kutatási és Innovációs
stratégia megléte

1,2

Nem

Nem
— a magánszféra KTF beruházásait
ösztönző intézkedéseket körvonalaz;

— monitoring
magában.

mechanizmust

foglal

Az

SWOT

analízis a Nemzeti Kutatás-fejlesztési és
Innovációs Stratégia 2020 2.1 fejezetében
található.

intelligens

specializációra vonatkozó stratégia a
környezeti
és
belső
sajátosságok
áttekintésével
(SWOT-hoz
igazítható
megközelítés)
kíván eleget tenni
a
kritériumnak. Az érintettek bevonásának
menetrendje az akciótervben megtalálható,
ahhoz igazodóan a tervezett EDP folyamat
(a
központban:
charrette-workshopok
szervezésével)
módszertanilag
meghatározott, szakértőkkel egyeztetett. A
beruházási prioritások meghatározása részét
képezi az elkészülő stratégiának.

A Tudománypolitikai Stratégia 4. fejezetében található
SWOT analízis.
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A Tudománypolitikai Stratégia a fenti
stratégiákkal
összhangban
készül.
A
partnerségi konzultáció 2013 októberében
zárult, jelenleg közigazgatási egyeztetés
keretében kerül pontosításra, majd 2014.
április elején elfogadásra.
A beruházás-ösztönző intézkedések az
elvárások szerint kerülnek kialakításra.

Az intelligens specializációra vonatkozó
stratégia monitoring mechanizmusa jelenleg
kidolgozás alatt áll.

Előzetes
feltételrendszer

Prioritási tengelyek,
amelyekre
feltételrendszer
vonatkozik

Az előzetes
feltételrendsz
er teljesülése
(igen/nem/rés
zben)

Kritériumok

Kritériumok
teljesülése
(igen/nem)

Hivatkozás
(hivatkozás a stratégiákra, jogi aktusokra
vagy más vonatkozó dokumentumokra,
ideértve a vonatkozó szakaszokra, cikkekre
vagy bekezdésekre való hivatkozásokat,
internetes címekkel vagy a teljes szöveghez
való hozzáféréssel együtt)

Magyarázatok

Az intelligens specializációra vonatkozó
stratégia ezen fejezete előkészítés alatt áll.
— Sor került a kutatás és innováció
céljára rendelkezésre álló költségvetési
forrásokat körvonalazó keret elfogadására

A kutatási infrastruktúra 2014-2020-as időszakra vonatkozó
stratégiai tervezése folyamatban van.
Az infrastrukturális beruházások költségvetési tervezésére és
rangsorolására vonatkozó többéves terv
elkészítése körében az alábbi mérföldkövek
teljesültek:



1.2 A beruházások költségvetési
tervezésére és rangsorolására
vonatkozó többéves terv megléte

1,2

Nem

— Sor került az uniós prioritásokhoz és
adott esetben a Kutatási Infrastruktúrák
Európai Stratégiai Fórumához (ESFRI)
kapcsolódó beruházások költségvetési
tervezésére és rangsorolására vonatkozó
indikatív többéves terv elfogadására.


Nem









A hazai K+F infrastrukturális helyzetkép értékelése
Regiszter
a
hazai
infrastruktúrákról
(mely
periodikusan frissítésre kerül)
Nemzetközi
és nemzeti
K&F
infrastruktúra
(szakpolitikai) trendek azonosítása
A kutatási infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó
koncepcionális szintézis dokumentum összeállítása
A nemzeti intelligens szakosodási stratégia K+Iinfrastruktúrához kapcsolódó területeinek vizsgálatát
és vonatkozó szakpolitikai ajánlásokat magában
foglaló stratégiai dokumentum
Az Extreme Light Infrastructure (ELI) ESFRI projekt
(hazai elme: ELI-ALPS) – mint a jelenlegi
legjelentősebb hazai kutatási infrastruktúra projekt –
prioritást képező elemként szerepel a hazai K+F
stratégiai tervezésben (beleértve a már elkészült
nemzeti K+F Stratégiát is).
Magyarország aláírta a „Central European Research
Infrastructure
Consortium
(CERIC-ERIC)”
felállítására
vonatkozó
Memorandum
of
Understanding dokumentumot
Az 1.2 ex ante kondicionalitás egyik kiemelt elemét
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Az uniós prioritásokhoz és adott esetben a
Kutatási Infrastruktúrák Európai Stratégiai
Fórumához (ESFRI) kapcsolódó beruházások
költségvetési tervezésére és rangsorolására
vonatkozó indikatív többéves terv az
intelligens
specializációra
vonatkozó
stratégiával párhuzamosan, a K+F pénzügyi
források
folyamatban
levő
stratégiai
tervezését szem előtt tartva, mindkét alapul
szolgáló folyamattal összhangban 2014
augusztusára készül el.

Előzetes
feltételrendszer

Prioritási tengelyek,
amelyekre
feltételrendszer
vonatkozik

Az előzetes
feltételrendsz
er teljesülése
(igen/nem/rés
zben)

Kritériumok

Kritériumok
teljesülése
(igen/nem)

Hivatkozás
(hivatkozás a stratégiákra, jogi aktusokra
vagy más vonatkozó dokumentumokra,
ideértve a vonatkozó szakaszokra, cikkekre
vagy bekezdésekre való hivatkozásokat,
internetes címekkel vagy a teljes szöveghez
való hozzáféréssel együtt)
képező ESFRI priorizálási eljárás egy előre definiált,
„multistakeholder” folyamat részeként zajlik. A
folyamat elemei:

Felállításra került a Tárca- és Szervezetközi
Európai
Kutatási
Infrastruktúra
Munkacsoport (amely az ESFRI priorizálás
vonatkozásában ajánlásokat fogalmaz meg a
Kormányzat számára)
o
Megtörtént a
szakpolitikai
priorizálást
megalapozó információk begyűjtése a
beazonosított stakeholderektől, két egymást
követő kérdőív kitöltésével
o
A beérkező információk feldolgozásra
kerültek
o
Kidolgozásra került egy többtényezős K&F
szakpolitikai kritériumrendszer, mint az
ESFRI priorizálást megalapozó, alapvető
jelentőségű értékelési eszköz
o
Megtörtént a hazai ESFRI részvételi igények
szakmai értékelése
o
Az ESFRI projektekben való hazai részvételi
igények
priorizálására
vonatkozó
Kormányzati döntés előkészítése a legvégső
fázisába érkezett.
Számos intézkedés történt a vállalkozás-alapításhoz, az
üzletmenethez tartozó hivatalos eljárások adminisztratív
költségeinek csökkentése érdekében, ami Magyarország
számára különösen fontos a KKV-k helyzetének javítása,
versenyképességük fokozása és ezzel a jogi és
adminisztratív környezet javítása annak érdekében, hogy a
vállalkozásokra nehezedő terhek csökkenjenek. Egyetértünk
azzal, hogy e célok elérésében a vállalkozásalapítás
költségei kulcsszerepet játszanak. Az Európai Bizottsággal
egyetértve
Magyarország
hangsúlyozza
azon
elkötelezettségét és szándékát, hogy a KKV alapítás
o

3.1. Konkrét intézkedésekre került
sor a kisvállalkozói
intézkedéscsomag
figyelembevételével a vállalkozói
szellem előmozdításának
támogatása érdekében.

1

Igen

A konkrét intézkedések a következők:
- intézkedésekre került sor a
vállalkozások elindítási idejének és
költségeinek csökkentése céljából,
figyelembe véve a kisvállalkozói
intézkedéscsomag célkitűzéseit;

Igen
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Előzetes
feltételrendszer

Prioritási tengelyek,
amelyekre
feltételrendszer
vonatkozik

Az előzetes
feltételrendsz
er teljesülése
(igen/nem/rés
zben)

Kritériumok

Kritériumok
teljesülése
(igen/nem)

Hivatkozás
(hivatkozás a stratégiákra, jogi aktusokra
vagy más vonatkozó dokumentumokra,
ideértve a vonatkozó szakaszokra, cikkekre
vagy bekezdésekre való hivatkozásokat,
internetes címekkel vagy a teljes szöveghez
való hozzáféréssel együtt)
költségeit nem növeli, és további lépéseket fog tenni annak
érdekében, hogy a 100 eurós határt elérje.

-

intézkedésekre került sor valamely
vállalkozás konkrét tevékenysége
beindításához és végzéséhez
szükséges engedélyek beszerzési
idejének csökkentése céljából,
figyelembe véve a kisvállalkozói
intézkedéscsomag célkitűzéseit;

Igen

Az
alábbiakban
megtalálható
háttéranyag
a
vállalkozásalapítás költségeit mutatja be, illetve részletes
statisztikát
tartalmaz,
amely
bemutatja,
hogy
Magyarországon
túlnyomórészt
a
már
bevezetett
egyszerűsített eljárás keretében alapítanak vállalkozást.
(Az indoklást
támogató
dokumentum: ‘Kapcsolódó
háttérdokumentumok’
A támogató dokumentum rendelkezésre áll. A beágyazás
pontos technikai megoldása a továbbítást szolgáló SFC
rendszer paraméterei szerint történik.)
Ezen feltétel teljesüléséhez hozzájárul az Egyszerű Állam
Program, illetve a Magyary Egyszerűsítési Program is.
2012. február 1-jén a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény lényeges módosításon esett át:
A
közigazgatási
hatósági
eljárás
és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény 33. §-a értelmében az
általános ügyintézési határidő 30 nap, ez 2014.
január 1-től 21 napra csökken. Kérhető
hatósági ellenőrzés: A vállalkozások kérhetik
magukra a hatósági ellenőrzés lefolytatását,
ezáltal erősítve a hitelességüket. Az önállóan
kezdeményezett ellenőrzések esetén a feltárt
mulasztások
megszüntetésének
előírása
mellett csak kirívó esetekben történhessen meg
bírságfizetés vagy a működést korlátozó
retorzió.
A Kormányhivatalon belül intézendő ügyek
esetében a szakhatósági állásfoglalások idejét
az ügyintézési határidő foglalja magába –
ezáltal
a
vállalkozások,
ha
csak
a
Kormányhivatallal állnak kapcsolatban, 30
napon belül megkaphatják az engedélyeket.
A hatósági eljárások időtartalma csökkent a
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Előzetes
feltételrendszer

Prioritási tengelyek,
amelyekre
feltételrendszer
vonatkozik

Az előzetes
feltételrendsz
er teljesülése
(igen/nem/rés
zben)

Kritériumok

Kritériumok
teljesülése
(igen/nem)

Hivatkozás
(hivatkozás a stratégiákra, jogi aktusokra
vagy más vonatkozó dokumentumokra,
ideértve a vonatkozó szakaszokra, cikkekre
vagy bekezdésekre való hivatkozásokat,
internetes címekkel vagy a teljes szöveghez
való hozzáféréssel együtt)
különböző
hatóságok
eljárásainak
integrálásával.
2011 novemberében a Kormány elindította az Egyszerű
Állam Programját (1405/2011 (XI. 25.) Kormányhatározat):
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/mkpdf/hiteles/mk11139.pdf
A középtávú program keretében a Program tíz beavatkozási
területen 114 intézkedést fogalmaz meg és ezzel
összességében a vállalkozások adminisztratív terheinek
jelentős csökkentését célozta meg. A programban tervezett
intézkedések végrehajtása túlnyomórészt 2012 és 2013-ban
megvalósult.
A Magyary Zoltán Egyszerűsítési Program (2012-es):
(http://magyaryprogram.kormany.hu/admin/download/a/15/50
000/Magyary_kozig_fejlesztesi_program_2012_A4_eng_%2
83%29.pdf)
Tovább csökkentettek a vállalatok és
képviselőik
azonosításához
kapcsolódó
adminisztratív terhek.
Egy
széleskörű
informatikai
fejlesztés
eredményeképpen (amely 2012-ben valósult
meg) lehetővé vált, hogy összekapcsolják a
már meglévő cégkivonatot a hiteles aláírási
címpéldánnyal. Adminisztratív eljárások során
a vállalkozásoknak már nem szükséges a
cégkivonatot, illetve
a
hiteles
aláírási
címpéldányt megküldeniük, tekintve, hogy a
hatóságok elektronikus lekérdezés révén
hozzájuthatnak.
További egyszerűsítések:
A 2012. évi CIV. törvény, amely a
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és
a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényt
módosította
(http://www.complex.hu/kzldat/t1200104.htm/t1
200104.htm) lehetővé teszi, hogy egy
cégbejegyzési
(vagy
változásbejegyzési)
kérelmet
a
céginformációs
szolgálat
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Előzetes
feltételrendszer

Prioritási tengelyek,
amelyekre
feltételrendszer
vonatkozik

Az előzetes
feltételrendsz
er teljesülése
(igen/nem/rés
zben)

Kritériumok

Kritériumok
teljesülése
(igen/nem)

Hivatkozás
(hivatkozás a stratégiákra, jogi aktusokra
vagy más vonatkozó dokumentumokra,
ideértve a vonatkozó szakaszokra, cikkekre
vagy bekezdésekre való hivatkozásokat,
internetes címekkel vagy a teljes szöveghez
való hozzáféréssel együtt)
informatikai és formai szempontú vizsgálat alá
vesse, ezáltal kiszűrhetőek a hibák az eljárás
korai szakaszában, és utólagos módosítás
kevesebb esetben válik szükségessé.
Az igazságügyi és közigazgatási tárgyú
törvények módosításáról szóló 2012. évi CXVII.
törvény csökkentette az egyes eljárások idejét,
illetve a feladatok elosztását hatékonyabbá
tette
(http://www.complex.hu/kzldat/t1200117.htm/t1
200117.htm).
Az építésügy területén az egyes eljárások
maximális
időtartama
szignifikánsan
csökkentve lett. Emellett, lehetővé vált, hogy
egyes hatóságok egyes eljárások esetében
szakmai kérdésekben döntsenek, ezáltal is
rövidítve az eljárási időket.
Ezen intézkedésekhez kapcsolódóan egy összefoglaló
háttéranyag került átadásra a DG Enterprise számára 2013
februárjában.
(Az indoklást
támogató
dokumentum: ‘Kapcsolódó
háttérdokumentumok’
A támogató dokumentum rendelkezésre áll. A beágyazás
pontos technikai megoldása a továbbítást
szolgáló SFC rendszer paraméterei szerint
történik.)

A Kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája
2014-2020szintén hozzájárul a feltétel
teljesítéséhez.
A
stratégia
2013
augusztusában
tartott
társadalmi
egyeztetését
követően
a
szükséges
módosítások és észrevételek átvezetésre
kerültek. A közigazgatási egyeztetés 2013
novemberében megtörtént. A Kormány ezt
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Előzetes
feltételrendszer

Prioritási tengelyek,
amelyekre
feltételrendszer
vonatkozik

Az előzetes
feltételrendsz
er teljesülése
(igen/nem/rés
zben)

Kritériumok

Kritériumok
teljesülése
(igen/nem)

Hivatkozás
(hivatkozás a stratégiákra, jogi aktusokra
vagy más vonatkozó dokumentumokra,
ideértve a vonatkozó szakaszokra, cikkekre
vagy bekezdésekre való hivatkozásokat,
internetes címekkel vagy a teljes szöveghez
való hozzáféréssel együtt)
követően 2014. január 22-én elfogadta a
stratégiát.

(Az indoklást támogató dokumentum: “KKV Stratégia”
A támogató dokumentum rendelkezésre áll. A beágyazás
pontos technikai megoldása a továbbítást
szolgáló SFC rendszer paraméterei szerint
történik.)
További háttéranyagként szolgálhatnak a Nemzeti Reform
Program releváns fejezetei is (IV.5 fejezet és
and II.3 fejezet a tervezett intézkedésekről):
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/nrp2013_hungary_en.
pdf
-

olyan mechanizmus van érvényben,
amely monitoring alá vonja a
kisvállalkozói intézkedéscsomag már
hatályba léptetett intézkedéseinek
végrehajtását és felméri a
jogszabályoknak a KKV-kra gyakorolt
hatását.

Igen

A kritérium teljesítéséről az alábbiakban található egy
háttéranyagul szolgáló összefoglaló, amely leírást tartalmaz
a Magyary Zoltán Munkacsoportról, illetve a jogszabályok
KKV-kra gyakorolt hatásainak méréshez kapcsolódó
mechanizmusról:
(Az indoklást
támogató
dokumentum: ‘Kapcsolódó
háttérdokumentumok’
A támogató dokumentum rendelkezésre áll. A beágyazás
pontos technikai megoldása a továbbítást szolgáló SFC
rendszer paraméterei szerint történik.)
A Kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája
2014-2020
teljesítésének,
illetve
az
SBA
célok
megvalósításának
nyomon
követése
érdekében
a
Vállalkozásfejlesztési
Tanács
keretében
speciális
munkacsoport került felállításra (a KKV nagykövet
vezetésével). A munkacsoport elsődleges feladata az SBA
célok megvalósításának koordinálása és figyelemmel
követése, illetve a már folyamatban lévő programok
értékelése és nyomon követése. A munkacsoport
folyamatosan tartja a kapcsolatot az érintett szakmai,
társadalmi partnerekkel és szervezetekkel.
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Előzetes
feltételrendszer

Prioritási tengelyek,
amelyekre
feltételrendszer
vonatkozik

Az előzetes
feltételrendsz
er teljesülése
(igen/nem/rés
zben)

Kritériumok

Kritériumok
teljesülése
(igen/nem)

Hivatkozás
(hivatkozás a stratégiákra, jogi aktusokra
vagy más vonatkozó dokumentumokra,
ideértve a vonatkozó szakaszokra, cikkekre
vagy bekezdésekre való hivatkozásokat,
internetes címekkel vagy a teljes szöveghez
való hozzáféréssel együtt)
A Kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája
2014-2020 szintén hozzájárul a feltétel
teljesítéséhez.
A
stratégia
2013
augusztusában
tartott
társadalmi
egyeztetését
követően
a
szükséges
módosítások és észrevételek átvezetésre
kerültek. A közigazgatási egyeztetés 2013
novemberében megtörtént. A Kormány ezt
követően 2014. január 22-én elfogadta a
stratégiát.
(Az indoklást támogató dokumentum: “KKV Stratégia”
A támogató dokumentum rendelkezésre áll. A beágyazás
pontos technikai megoldása a továbbítást
szolgáló SFC rendszer paraméterei szerint
történik.)

4.1. Intézkedésekre került sor
előmozdítandó az épületek
építése vagy felújítása során az
energia-végfelhasználás
hatékonyságának
költséghatékony javítását és az
energiahatékonyságba történő
költséghatékony beruházást.

Ezen intézkedések a következők:
— érvényben vannak a 2010/31/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 1
) 3. cikke, 4. cikke és 5. cikkével
összhangban
álló,
az
épületek
energiahatékonyságával
kapcsolatos
minimumkövetelmények
teljesítésének
biztosítását célzó intézkedések;
3

Igen

Igen

Az
Irányelv
5.
cikkének
megfelelően
az
energiahatékonyságra vonatkozó minimumkövetelmények
költség- optimalizált szintjeinek kiszámításáról és a hatályos
minimumkövetelményekkel való összevetésről készült
jelentés 2013. március 21-én megküldésre került a Bizottság
részére.
Elérhető itt:
http://energiaklub.hu/sites/default/files/ek_epuletenergetikai_
kovetelmenyertekek_optimalizalasa_2013.pdf
A 2010/31/EU Irányelv 3. és 4. cikkét a 2013. január 9-től
hatályos 7/2006 (V.24.) TNM rendelet 3§ (3) bekezdése és 2.
sz. melléklete tartalmazza.
Az
Irányelv
4.
cikke
a
1374/2011
(XI.8.)
Kormányhatározatban (32211. oldal) elfogadott II. Nemzeti
Energiahatékonysági Cselekvési Terv tartalmazza, mely
elérhető:
http://www.nih.gov.hu/strategiaalkotas/agazati-strategiaifeher/energetika
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Előzetes
feltételrendszer

Prioritási tengelyek,
amelyekre
feltételrendszer
vonatkozik

Az előzetes
feltételrendsz
er teljesülése
(igen/nem/rés
zben)

Kritériumok

Kritériumok
teljesülése
(igen/nem)

A 1246/2013. (IV. 30.) Kormányhatározatban (50821. oldal) a
Kormány elfogadta a költségoptimalizált követelményszint
elérése érdekében az új költségoptimalizált energetikai
követelményértékeket a következők szerint:

pályázatok és középületek esetében 2015.
január 1.

minden más épület esetében 2018. január 1.
A 7/2006 (V.24.) számú TNM rendelet módosítása
megtörtént, annak érdekében, hogy illeszkedjen az épületek
energiahatékonyságára
vonatkozó
minimális
követelményekhez. Bizottsági notifikációra megküldésre
került a 2013/621/HU számon.
A 2010/31/EU Irányelv 11. cikke a 176/2008. (VI. 30.) (5908.
oldal) és a 105/2012. (V. 30) (10078. oldal)
Kormányhatározatokban került átültetésre.

— az épületek energiahatékonyságát
tanúsító
rendszer
létrehozásához
szükséges intézkedések a 2010/31/EU
irányelv 11. cikkével összhangban;

Igen

— az energiahatékonyságra irányuló
stratégiai
tervezést
biztosító
intézkedések, a 2012/27/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkével
összhangban;

Hivatkozás
(hivatkozás a stratégiákra, jogi aktusokra
vagy más vonatkozó dokumentumokra,
ideértve a vonatkozó szakaszokra, cikkekre
vagy bekezdésekre való hivatkozásokat,
internetes címekkel vagy a teljes szöveghez
való hozzáféréssel együtt)

Az Irányelv 11. cikk (5) bekezdésének átültetését a
1374/2011 (XI.8.) Kormányhatározatban (32211. oldal)
elfogadott II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv
tartalmazza, mely elérhető:
http://www.nih.gov.hu/strategiaalkotas/agazati-strategiaifeher/energetika
A 440/2013. (XI. 20.) (82594. oldal) Kormányrendelet.
Irányelv 11. cikk (5) bekezdésének átültetése érdekében
módosította a 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendeletet, az
Európai Unió Bizottságának 2012/0363 sz. jogsértés alapján
küldött Indokolással ellátott véleményben megfogalmazott
elvárásoknak megfelelően.
Az indikatív nemzeti energiahatékonysági cél megküldésre
került a Bizottság részére:

Igen

(Az indoklást támogató dokumentum címe: Jelentés az
Európai Bizottság részére Magyarország indikatív nemzeti
energiahatékonysági
célkitűzéséről
a
2020.
évre
vonatkozóan
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Magyarázatok

Előzetes
feltételrendszer

Prioritási tengelyek,
amelyekre
feltételrendszer
vonatkozik

Az előzetes
feltételrendsz
er teljesülése
(igen/nem/rés
zben)

Kritériumok

Kritériumok
teljesülése
(igen/nem)

Hivatkozás
(hivatkozás a stratégiákra, jogi aktusokra
vagy más vonatkozó dokumentumokra,
ideértve a vonatkozó szakaszokra, cikkekre
vagy bekezdésekre való hivatkozásokat,
internetes címekkel vagy a teljes szöveghez
való hozzáféréssel együtt)

Magyarázatok

A támogató dokumentum rendelkezésre áll. A beágyazás
pontos technikai megoldása a továbbítást szolgáló SFC
rendszer paraméterei szerint történik.)
—
az
energia-végfelhasználás
hatékonyságáról és az energetikai
szolgáltatásokról
szóló
2006/32/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv 13.
cikkével összhangban álló intézkedések
az egyéni fogyasztásmérőkkel rendelkező
végfelhasználók részére történő ellátás
biztosítása érdekében, a műszakilag
lehetséges, pénzügyileg ésszerű és a
potenciális
energiamegtakarítással
arányos mértékben.

8.1. Az aktív munkaerő-piaci
intézkedéseket a foglalkoztatási
iránymutatásokra figyelemmel
dolgozzák ki és hajtják végre.

6

Részben

A foglalkoztatási szolgálatok megfelelő
kapacitással rendelkeznek a
következőkre, és biztosítják is azokat:
- személyre szabott szolgáltatások,
illetve aktív és megelőző munkaerőpiaci intézkedések korai stádiumban,
amelyek
minden
munkakereső
számára elérhetők, ugyanakkor a
társadalmi leszakadás legerősebb
kockázatának
kitett
csoportokra
összpontosítanak,
ideértve
a
marginális helyzetű közösségekből
származó személyeket is;

Igen

Nem (várhatóan
2015 végéig
teljesül)

A 2006/32/EK Irányelv 13. cikkének átültetése megtörtént és
erről Bizottság részére notifikáció megküldésre került a
következők szerint:
2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról
(Ref. : MNE(2007)55743-02);
2008. évi XL. törvény a földgázellátásról) (Ref..:
MNE(2008)54139-02);
A Kormány273/2007. (X. 19.) Korm.rendelete a
villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI.
törvény
egyes
rendelkezéseinek
végrehajtásáról (Ref. MNE(2008)55338);
A Kormány19/2009. (I. 30.) Korm. rendelete a
földgázellátásról
szóló
2008.
évi
XL.
törvényrendelkezéseinek végrehajtásáról (Ref.:
MNE(2009)51096-01);
A Kormány157/2005. (VIII. 15.) Korm.
rendelete a távhőszolgáltatásról szóló2005. évi
XVIII.
törvény
végrehajtásáról
(Ref.:
MNE(2009)52418)
A feltétel a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ)
működése és szolgáltatásai által, valamint a Nemzeti
Foglalkoztatási Alapból finanszírozott munkaerő-piaci
programokon keresztül teljesül. Az álláskeresők helyzetének
és lehetőségeinek részletes elemzését követően azok
személyre
szabott,
egyéni
igényeknek
megfelelő
szolgáltatásokat vehetnek igénybe.
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által nyújtott
támogatásokat és szolgáltatásokat a foglalkoztatás
elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.
évi IV. törvény szabályozza.
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99100004.TV
Az aktív munkaerő piaci intézkedések nyomon követése és
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A profiling rendszer bevezetéséhez szükséges
legfontosabb mérföldkövek és határidők:
 2014. szept. 30. (részben már teljesítve): a
profiling rendszerre vonatkozó teljes
dokumentáció véglegesítése
 2015. március
30: az új informatikai
rendszer kiépítésének befejezése és
tesztelése
 2015. jún. 30: az új rendszerben dolgozók
részére belső képzések szervezése
 2015. dec. 31: a profiling rendszer teljes
körű bevezetése

Előzetes
feltételrendszer

Prioritási tengelyek,
amelyekre
feltételrendszer
vonatkozik

Az előzetes
feltételrendsz
er teljesülése
(igen/nem/rés
zben)

Kritériumok

Kritériumok
teljesülése
(igen/nem)

Hivatkozás
(hivatkozás a stratégiákra, jogi aktusokra
vagy más vonatkozó dokumentumokra,
ideértve a vonatkozó szakaszokra, cikkekre
vagy bekezdésekre való hivatkozásokat,
internetes címekkel vagy a teljes szöveghez
való hozzáféréssel együtt)
értékelése folyamatos (az értékelések elérhetőek az alábbi
oldalakon):
http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=full_AFSZ_A_foglalko
ztataspolitikai_eszkozok_mukod,
http://econ.core.hu/kiadvany/mt.html)
Az NFSZ által nyújtott, személyre szabott aktív munkaerő
piaci programokhoz (TÁMOP 1.1.2) készült belső
módszertani útmutató:
(Az indoklást támogató dokumentum címe: “NMH
módszertani útmutató”
A támogató dokumentum rendelkezésre áll. A beágyazás
pontos technikai megoldása a továbbítást szolgáló SFC
rendszer paraméterei szerint történik.)
Az ügyfél-kategorizálási rendszer (ún. profiling rendszer)
bevezetése folyamatos:
Az ügyfél-kategorizálási rendszer bevezetésének forrásai
rendelkezésre állnak, a rendszer kidolgozása folyamatban
van a TÁMOP 1.3.1 projekt keretében.
A profiling rendszer bevezetéséhez kapcsolódó legfontosabb
mérföldkövek és határidők:
 2014. szept. 30. (részben már teljesítve): a profiling
rendszerre vonatkozó teljes dokumentáció véglegesítése
 2015. március
30: az új informatikai rendszer
kiépítésének befejezése és tesztelése
 2015. jún. 30: az új rendszerben dolgozók részére belső
képzések szervezése
 2015. dec. 31: a profiling rendszer teljes körű bevezetése
Az egyéni cselekvési tervhez (Individual Action Planning
(IAP) kapcsolódóan elmondható, hogy a nemzeti
foglalkoztatási szolgálat jelenleg is működtet egy olyan
programot, amelynek keretében közel 100 000 ügyféllel
kerültek megkötésre együttműködési megállapodások. Az
egyéni cselekvési terv továbbfejlesztése az ügyfélkategorizálási rendszerrel összhangban valósul meg (az
ügyfél-kategorizálási rendszerrel megegyező határidővel,
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Magyarázatok

Előzetes
feltételrendszer

Prioritási tengelyek,
amelyekre
feltételrendszer
vonatkozik

Az előzetes
feltételrendsz
er teljesülése
(igen/nem/rés
zben)

Kritériumok

Kritériumok
teljesülése
(igen/nem)

Hivatkozás
(hivatkozás a stratégiákra, jogi aktusokra
vagy más vonatkozó dokumentumokra,
ideértve a vonatkozó szakaszokra, cikkekre
vagy bekezdésekre való hivatkozásokat,
internetes címekkel vagy a teljes szöveghez
való hozzáféréssel együtt)
amely 2015 vége).
A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú
fejlesztéseinek megalapozására vonatkozó stratégiát 2014.
január 22-én elfogadta a Kormány (társadalmi és
közigazgatási egyeztetést követően), az Európai Szociális
Alapból
a
2014-2020-as
időszakban
megvalósuló
foglalkoztatáspolitikai és képzési intézkedések kellő szakmai
megalapozása érdekében. A stratégia számos feltételhez
kapcsolódik, többek között az aktív munkaerő piaci
intézkedéseket és a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által
nyújtott szolgáltatásokat is érinti.
(Az indoklást támogató dokumentum: “Foglalkoztatási
Stratégia”
A támogató dokumentum rendelkezésre áll. A beágyazás
pontos technikai megoldása a továbbítást szolgáló SFC
rendszer paraméterei szerint történik.)
A keresleti oldal munkaerő-piaci felmérése folyamatos az
NFSZ részéről (készség igények és képzések tekintetében).
Ezen túlmenően az NFSZ folyamatosan kap értesítést a
munkaadók oldaláról az aktuális munkaerő igényekről, illetve
szolgáltatásaival segítséget nyújt a munkaadóknak a
megfelelő munkavállaló megtalálásában és az elérhető
foglalkoztatási támogatás igénybevételében. Az NFSZ a
későbbiekben tovább bővíti a nemzetközi együttműködéseit
és nagyobb hangsúlyt fektet a jó gyakorlatok megosztására
és átültetésére.

- a
frissen
megüresedett
munkahelyekről és foglalkoztatási
lehetőségekről
szóló
átfogó
és
átlátható
információk,
amelyek
figyelembe veszik a munkaerőpiac
változó igényeit.

Igen

A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú
fejlesztéseinek megalapozására vonatkozó stratégiát 2014.
január 22-én elfogadta a Kormány (társadalmi és
közigazgatási egyeztetést követően) az Európai Szociális
Alapból
2014-2020-as
időszakban
megvalósuló
foglalkoztatáspolitikai és képzési intézkedések kellő szakmai
megalapozása érdekében. A stratégia számos feltételhez
kapcsolódik, többek között érinti a foglalkoztatási szolgálat
és egyéb érdekeltek közötti együttműködéseket.
(Az indoklást támogató dokumentum: “Foglalkoztatási
Stratégia”
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Magyarázatok

Előzetes
feltételrendszer

Prioritási tengelyek,
amelyekre
feltételrendszer
vonatkozik

Az előzetes
feltételrendsz
er teljesülése
(igen/nem/rés
zben)

Kritériumok

Kritériumok
teljesülése
(igen/nem)

Hivatkozás
(hivatkozás a stratégiákra, jogi aktusokra
vagy más vonatkozó dokumentumokra,
ideértve a vonatkozó szakaszokra, cikkekre
vagy bekezdésekre való hivatkozásokat,
internetes címekkel vagy a teljes szöveghez
való hozzáféréssel együtt)
A támogató dokumentum rendelkezésre áll. A beágyazás
pontos technikai megoldása a továbbítást szolgáló SFC
rendszer paraméterei szerint történik.)
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek
ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény meghatározza azokat
a fő partnereket, akikkel a foglalkoztatási szolgálatnak
folyamatosan együtt kell működnie (munkaadók, képzők,
stb.).
A munkaadókkal való együttműködést és a munkaadók
részére történő szolgáltatásnyújtást szintén a munkaerőpiaci
szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan
nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) Miniszteri
rendelet szabályozza:
(http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000030.G
M)
A képzést nyújtókkal való együttműködést a felnőttképzésről
szóló
2013.
évi
LXXVII.
törvény
(http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300077.T
V) és a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és
folytatásának részletes szabályairól szóló 2/2010. (II. 16.)
SZMM
rendelet
szabályozza.
(http://www.kormany.hu/download/3/10/20000/2%202010.%2
0(II.16.)%20SZMM%20rendelet.pdf).
A munkaügyi hivatalok a munkaerő-kölcsönzőkkel is
együttműködnek. A kapcsolódó tájékoztató anyagok
elérhetőek:
http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=munkaadoknak_munk
aero_kolcsonzes
Számos
együttműködési
megállapodást
kötött
a
foglalkoztatási szolgálat a különböző érdekelt felekkel
(általában helyi (térségi) szintű megállapodások).
Pl.. helyi szintű együttműködési megállapodások:
http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=munkaadoknak_szolg
altatasok&switchcontent=ak_helyi_foglalkozt_tanacsadas&switch-
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Magyarázatok

Előzetes
feltételrendszer

Prioritási tengelyek,
amelyekre
feltételrendszer
vonatkozik

Az előzetes
feltételrendsz
er teljesülése
(igen/nem/rés
zben)

Kritériumok

Kritériumok
teljesülése
(igen/nem)

Hivatkozás
(hivatkozás a stratégiákra, jogi aktusokra
vagy más vonatkozó dokumentumokra,
ideértve a vonatkozó szakaszokra, cikkekre
vagy bekezdésekre való hivatkozásokat,
internetes címekkel vagy a teljes szöveghez
való hozzáféréssel együtt)
zone=Zone1&switch-render-mode=full
illetve:
http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=showcontent&cID=15
968&rID=238&sw=egy%C3%BCttm%C5%B1k%C3%B6d%C
3%A9s&content=afsz_tamop222_egyuttmukodes_szakmai
Stratégiai szintű megállapodások:
http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=sajtonak_hirlevel&swit
ch-content=sajtonak_hirlevel_2013_04_tempus&switchzone=Zone1&switch-render-mode=full
http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=afsz_tamop222_egyut
tmukodes
Az
ügyfél-központú
minőségirányítási
modell
kirendeltségeken való kiterjesztése is folyamatban van. A
helyi kirendeltségek önértékelési segédlete a Közös
Értékelési Keretrendszer (CAF) alapján:
http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=kiadvanyok
(KÉK szerinti kirendeltségi Önértékelési Segédlet)
A keresleti oldal munkaerő-piaci felmérése folyamatos az
NFSZ részéről (készség igények és képzések tekintetében).
Ezen túlmenően az NFSZ folyamatosan kap értesítést a
munkaadók oldaláról az aktuális munkaerő igényekről, illetve
szolgáltatásaival segítséget nyújt a munkaadóknak a
megfelelő munkavállaló megtalálásában és az elérhető
foglalkoztatási támogatás igénybevételében. Az NFSZ a
későbbiekben tovább bővíti a nemzetközi együttműködéseit
és nagyobb hangsúlyt fektet a jó gyakorlatok megosztására
és átültetésére.

A foglalkoztatási szolgálatok formális
vagy informális együttműködési
szabályokat alakítanak ki az érdekelt
felekkel

Igen
A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú
fejlesztéseinek megalapozására vonatkozó stratégiát 2014.
január 22-én elfogadta a Kormány (társadalmi és
közigazgatási egyeztetést követően) az Európai Szociális
Alapból
2014-2020-as
időszakban
megvalósuló
foglalkoztatáspolitikai és képzési intézkedések kellő szakmai
megalapozása érdekében. A stratégia számos feltételhez
kapcsolódik, többek között érinti a foglalkoztatási szolgálat
és egyéb érdekeltek közötti együttműködéseket.
(Az indoklást támogató dokumentum: “Foglalkoztatási
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Magyarázatok

Előzetes
feltételrendszer

Prioritási tengelyek,
amelyekre
feltételrendszer
vonatkozik

Az előzetes
feltételrendsz
er teljesülése
(igen/nem/rés
zben)

Kritériumok

Kritériumok
teljesülése
(igen/nem)

Hivatkozás
(hivatkozás a stratégiákra, jogi aktusokra
vagy más vonatkozó dokumentumokra,
ideértve a vonatkozó szakaszokra, cikkekre
vagy bekezdésekre való hivatkozásokat,
internetes címekkel vagy a teljes szöveghez
való hozzáféréssel együtt)
Stratégia”
A támogató dokumentum rendelkezésre áll. A beágyazás
pontos technikai megoldása a továbbítást szolgáló SFC
rendszer paraméterei szerint történik.)
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek
ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény meghatározza azokat
a fő partnereket, akikkel a foglalkoztatási szolgálatnak
folyamatosan együtt kell működnie (munkaadók, képzők,
stb.).
A munkaadókkal való együttműködést és a munkaadók
részére történő szolgáltatásnyújtást szintén a munkaerőpiaci
szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan
nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) Miniszteri
rendelet szabályozza:
(http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000030.G
M)
A képzést nyújtókkal való együttműködést a felnőttképzésről
szóló
2013.
évi
LXXVII.
törvény
(http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300077.T
V) és a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és
folytatásának részletes szabályairól szóló 2/2010. (II. 16.)
SZMM
rendelet
szabályozza.
(http://www.kormany.hu/download/3/10/20000/2%202010.%2
0(II.16.)%20SZMM%20rendelet.pdf).
A munkaügyi hivatalok a munkaerő-kölcsönzőkkel is
együttműködnek. A kapcsolódó tájékoztató anyagok
elérhetőek:
http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=munkaadoknak_munk
aero_kolcsonzes
Számos
együttműködési
megállapodást
kötött
a
foglalkoztatási szolgálat a különböző érdekelt felekkel
(általában helyi (térségi) szintű megállapodások).
Pl.. helyi szintű együttműködési megállapodások:
http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=munkaadoknak_szolg
altatasok&switch-
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Magyarázatok

Előzetes
feltételrendszer

Prioritási tengelyek,
amelyekre
feltételrendszer
vonatkozik

Az előzetes
feltételrendsz
er teljesülése
(igen/nem/rés
zben)

Igen

8.5. A munkavállalók,
vállalkozások és vállalkozók
változásokhoz történő
alkalmazkodása: A változás és
szerkezetváltás előrejelzését és
megfelelő kezelését előnyben
részesítő politikák megléte.

6

Kritériumok

Eszközök állnak rendelkezésre a szociális
partnerek és a közigazgatási szervek
támogatására, hogy a változás és
szerkezetátalakítás proaktív
megközelítését kialakítsák és
monitoringozzák, amely többek között a
következőket elősegítő intézkedéseket
tartalmazza:
- a változások előrejelzése;
- az
átszervezési
folyamatok
előkészítése és kezelése

Kritériumok
teljesülése
(igen/nem)

Igen

Hivatkozás
(hivatkozás a stratégiákra, jogi aktusokra
vagy más vonatkozó dokumentumokra,
ideértve a vonatkozó szakaszokra, cikkekre
vagy bekezdésekre való hivatkozásokat,
internetes címekkel vagy a teljes szöveghez
való hozzáféréssel együtt)
content=ak_helyi_foglalkozt_tanacsadas&switchzone=Zone1&switch-render-mode=full
illetve:
http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=showcontent&cID=15
968&rID=238&sw=egy%C3%BCttm%C5%B1k%C3%B6d%C
3%A9s&content=afsz_tamop222_egyuttmukodes_szakmai
Stratégiai szintű megállapodások:
http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=sajtonak_hirlevel&swit
ch-content=sajtonak_hirlevel_2013_04_tempus&switchzone=Zone1&switch-render-mode=full
http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=afsz_tamop222_egyut
tmukodes
Az
ügyfél-központú
minőségirányítási
modell
kirendeltségeken való kiterjesztése is folyamatban van. A
helyi kirendeltségek önértékelési segédlete a Közös
Értékelési Keretrendszer (CAF) alapján:
http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=kiadvanyok
(KÉK szerinti kirendeltségi Önértékelési Segédlet)
2014. január 22-én a Kormány elfogadta a 2014-2020 közötti
időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseit megalapozó
szakpolitikai stratégiát (társadalmi és közigazgatási
egyeztetést követően) az Európai Szociális Alapból a 20142020-as időszakban megvalósuló foglalkoztatáspolitikai és
képzési intézkedések kellő szakmai megalapozása
érdekében. A stratégia számos feltételhez kapcsolódik,
többek között érinti a munkaerőpiaci előrejelzések és
szociális partnerek bevonásának kérdéskörét is.
(Az indoklást támogató dokumentum: “Foglalkoztatási
Stratégia”
A támogató dokumentum rendelkezésre áll. A beágyazás
pontos technikai megoldása a továbbítást szolgáló SFC
rendszer paraméterei szerint történik.)
A TÁMOP 2. prioritása keretében számos, a munkáltatók, a
munkavállalók,
illetve
az
aktív
népesség
alkalmazkodóképességének javítását célzó intézkedés
végrehajtása van folyamatban (pl. rugalmas foglalkoztatási
formák elősegítése, munkahelyi képzések támogatása,
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Magyarázatok

Előzetes
feltételrendszer

Prioritási tengelyek,
amelyekre
feltételrendszer
vonatkozik

Az előzetes
feltételrendsz
er teljesülése
(igen/nem/rés
zben)

Kritériumok

Kritériumok
teljesülése
(igen/nem)

Hivatkozás
(hivatkozás a stratégiákra, jogi aktusokra
vagy más vonatkozó dokumentumokra,
ideértve a vonatkozó szakaszokra, cikkekre
vagy bekezdésekre való hivatkozásokat,
internetes címekkel vagy a teljes szöveghez
való hozzáféréssel együtt)
gyakornoki program, idegen nyelvi és informatikai
kompetenciák
fejlesztése,
szakés
felnőttképzés
modernizálása). Önálló projekt (TÁMOP 2.3.2) szolgálja a
munkaerő-piaci prognózisok készítését, valamint a
szerkezetváltási folyamatok előrejelzésére alkalmas rendszer
(modellkeret és adatbank) kialakítását.
A projekt megvalósítója az MTA Közgazdaság-Tudományi
Intézete (MTA KTI), a projekt eredményei beépülnek a
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) munkájába: a
munkaügyi központok figyelembe veszik a munkaerő-piaci
előrejelzéseket az álláskeresők részére nyújtott munkaerőpiaci képzések kínálatának kialakításakor.
Továbbá az NFSZ meghatározott időközönként munkaerőpiaci előrejelzéseket készít: negyedéves munkaerőgazdálkodási felmérés, ill. minden ősszel rövidtávú
munkaerő-piaci prognózis készül (utóbbi a Magyar
Kereskedelmi
és
Iparkamara
Gazdaságés
Vállalkozáskutató Intézetével közösen).
Az NFSZ rövidtávú munkaerő-piaci prognózisából minden
évben elkészül a Munkaerő-piaci barométer, amely a
keresett és a telített szakmákat tartalmazza országosan
valamint területi bontásban. A barométer a Nemzeti
Foglalkoztatási
Szolgálat
honlapján
megtalálható
(www.munka.hu). A fentiek eredményei az EU Skills
Panorama-hoz is felhasználásra kerülnek:
http://euskillspanorama.ec.europa.eu/KeyIndicators/Country/
NationalData.aspx?lookupid=13&
Mindemellett a TÁMOP 1.3.1 projekt keretében két
előrejelzés megvalósítását tervezzük:
a képzések jövőbeli irányait, a meghatározó
szakmák
(kompetenciák)
iránti
kereslet
előrejelzését, illetve
munkaerő-piaci kereslet előrejelzési rendszer
kialakítását a foglalkoztatáspolitikai döntések
megalapozásához.
A munkaerő-piaci prognózisok készítésére, valamint a
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Előzetes
feltételrendszer

Prioritási tengelyek,
amelyekre
feltételrendszer
vonatkozik

Az előzetes
feltételrendsz
er teljesülése
(igen/nem/rés
zben)

Kritériumok

Kritériumok
teljesülése
(igen/nem)

Hivatkozás
(hivatkozás a stratégiákra, jogi aktusokra
vagy más vonatkozó dokumentumokra,
ideértve a vonatkozó szakaszokra, cikkekre
vagy bekezdésekre való hivatkozásokat,
internetes címekkel vagy a teljes szöveghez
való hozzáféréssel együtt)
szerkezetváltási folyamatok előrejelzésére alkalmas rendszer
került kidolgozásra a TÁMOP 2.3.2. keretében, amely alapul
szolgál majd a fentebb említetteknek. Az eredmények
becsatornázásra kerülnek a TÁMOP 1.3.1. projektjébe. Az
előrejelzések
eredményei
megtalálhatóak
az
http://eletpalya.munka.hu/ oldalon.
Az NFSZ által nyújtott aktív munkaerő-piaci programokhoz
(TÁMOP 1.1.2) készült belső módszertani útmutató (lásd a
8.1. ex ex ante feltétel alatt) többek között meghatározza,
hogy a képzési irányok meghatározásakor a valós
munkapiaci igényeket illetve a regionális fejlesztési és
képzési bizottságok döntéseit (amelyek egybeesnek a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara előrejelzéseivel)
figyelembe szükséges venni.

Igen

8.6. A fiatalok foglalkoztatását –
többek között az ifjúsági garancia
végrehajtásán keresztül –
elősegítő átfogó stratégiai keret
megléte. Ez az előzetes
feltételrendszer csak az ifjúsági
foglalkoztatási kezdeményezés
végrehajtására vonatkozik

6

Érvényben van a rászoruló személyek
számának csökkentésére irányuló, az
aktív befogadást célzó nemzeti stratégiai
szakpolitikai keret, amely:
- megfelelő ismeretalapot szolgáltat
rászoruló
személyek
számának
csökkentését
célzó
szakpolitikák
kidolgozásához és a fejlemények
monitoringjához;

Igen

Az
ügyfél-központú
minőségirányítási
modell
kirendeltségeken való elterjesztése is folyamatban van. A
kirendeltségek önértékelési segédlete a Közös Értékelési
Keretrendszer (CAF) alapján:
http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=kiadvanyok
(KÉK szerinti kirendeltségi Önértékelési Segédlet)
Magyarország Nemzeti Ifjúsági Garancia végrehajtási terve
(National Youth Guarantee Implementation Plan) 2013.
december elején került benyújtásra az Európai Bizottsághoz:
(Az indoklást támogató dokumentum: “Youth Guarantee
Implementation Plan”
A támogató dokumentum rendelkezésre áll. A beágyazás
pontos technikai megoldása a továbbítást szolgáló SFC
rendszer paraméterei szerint történik.)
A 88/2009 (X. 29.) számú országgyűlési határozat
jóváhagyta a Nemzeti Ifjúsági Stratégiát (2009-2024):
http://www.complex.hu/kzldat/o09h0088.htm/o09h0088.htm
A stratégia végrehajtására kétéves akciótervek keretében
kerül sor. A 1590/2012. (XII. 17.) számú Kormányrendelet
döntött a 2012-2013-as Nemzeti Ifjúsági Stratégiával
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Előzetes
feltételrendszer

Prioritási tengelyek,
amelyekre
feltételrendszer
vonatkozik

Az előzetes
feltételrendsz
er teljesülése
(igen/nem/rés
zben)

Kritériumok

Kritériumok
teljesülése
(igen/nem)

Hivatkozás
(hivatkozás a stratégiákra, jogi aktusokra
vagy más vonatkozó dokumentumokra,
ideértve a vonatkozó szakaszokra, cikkekre
vagy bekezdésekre való hivatkozásokat,
internetes címekkel vagy a teljes szöveghez
való hozzáféréssel együtt)
kapcsolatos
akciótervről:
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk12171.p
df
A 1494/2011. (XII. 27.) számú Kormányrendelet jóváhagyta
az ifjúsági szakpolitika keretét (‘Új Generáció Jövőjéért
Program’).
http://jogszabalykereso.mhk.hu/MK11160.pdf
http://www.kormany.hu/download/8/90/70000/új_nemzedék_j
övőjéért_program_netes.pdf
http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyiminiszterium/hirek/program-az-uj-nemzedek-jovojeert
Jelenleg folyamatban van az Ifjúsági Garancia tervezése és
a kapcsolódó végrehajtási terv végrehajtása. A 2014-2020
közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú ESZA fejlesztéseit
megalapozó szakpolitikai stratégia tartalmaz a fiatalok
foglalkoztatását elősegítő intézkedéseket, beleértve az
Ifjúsági Garanciát. Ezen stratégiát a Kormány 2014. január
22-én elfogadta (a társadalmi egyeztetés 2013 októberében
zajlott).
(Az indoklást támogató dokumentum: “Foglalkoztatási
Stratégia”
A támogató dokumentum rendelkezésre áll. A beágyazás
pontos technikai megoldása a továbbítást szolgáló SFC
rendszer paraméterei szerint történik.)

9.1. A szegénység csökkentését
célzó nemzeti stratégiai
szakpolitikai keret megléte és
végrehajtása, melynek célja a
munkaerőpiacról kirekesztődött
személyek aktív befogadása a
foglalkoztatási iránymutatásokra
figyelemmel.

4

Igen

- tartalmaz
a
(nemzeti
reformprogramban
meghatározott)
nemzeti társadalmi felzárkózással és
társadalmi leszakadással kapcsolatos
cél
megvalósítását
támogató
intézkedéseket,
beleértve
a
fenntartható
és
minőségi
foglalkoztatási
lehetőségek
elősegítését a társadalmi leszakadás
kockázatának
leginkább
kitett

Igen

Az Ifjúsági Garancia végrehajtási terv 2013 decemberében
megküldésre került az Európai Bizottság részére.
Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II.
(NTFS)
(http://romagov.kormany.hu/download/8/e3/20000/Strat%C3
%A9gia.pdf) a 2012-2014-re vonatkozó Kormányzati
Akciótervvel egyetemben a 1430/2011 (XII.13.) számú
Kormányhatározattal
került
elfogadásra
(http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=1
42805.577017).
A
dokumentum
meghatározza
a
gyermekjóléttel,
oktatással,
foglalkoztatással,
egészségüggyel, lakhatással, az érintettek bevonásával, a
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Magyarázatok

Előzetes
feltételrendszer

Prioritási tengelyek,
amelyekre
feltételrendszer
vonatkozik

Az előzetes
feltételrendsz
er teljesülése
(igen/nem/rés
zben)

Kritériumok

Kritériumok
teljesülése
(igen/nem)

csoportoknál
- bevonja az érdekelt feleket
társadalmi együttműködésben;

a

Hivatkozás
(hivatkozás a stratégiákra, jogi aktusokra
vagy más vonatkozó dokumentumokra,
ideértve a vonatkozó szakaszokra, cikkekre
vagy bekezdésekre való hivatkozásokat,
internetes címekkel vagy a teljes szöveghez
való hozzáféréssel együtt)
diszkriminációellenességgel
kapcsolatos
kormányzati
lépéseket, és meghatározza a felelősöket, határidőket és
forrásokat.
2013 végéig ideiglenes értékelés készült az NTFS-ről, amely
a 2014-es akcióterv összeállításának alapjául szolgál. A
megtett lépések, alkalmazott eszközök és eredmények
értékelése megtörtént, ezek adják az alapját a stratégia
megújításának. Az eredmények alapján az NTFS
módosításra került. A módosítás kiemelten az adatok és
társadalmi változások felülvizsgálatára terjed ki. A
felülvizsgált stratégia egyértelmű kapcsolatban áll egyéb
társadalmi
felzárkózással
kapcsolatos
szakpolitikai
dokumentumokkal. A Kormány a dokumentumot 2014
januárjában hagyta jóvá.
(Az indoklást támogató dokumentum: “Magyar Nemzeti
Társadalmi Felzárkózási Stratégia II.”
A támogató dokumentum rendelkezésre áll. A beágyazás
pontos technikai megoldása a továbbítást szolgáló SFC
rendszer paraméterei szerint történik.)
Az NTFS monitoring rendszere 2013 óta működik:
http://romagov.kormany.hu/download/5/c0/40000/Jelent%C3
%A9s%20a%20Legyen%20jobb%20a%20gyermekeknek%2
0%C3%89rt%C3%A9kel%C5%91%20Bizotts%C3%A1g%20
%202011%20%20%C3%A9vi%20munk%C3%A1j%C3%A1r
%C3%B3l.pdf
A feltétel teljesítéséhez a foglalkoztatás tekintetében
hozzájárul a foglalkoztatási stratégia is, amelyet a Kormány
2014 januárjában fogadott el (a társadalmi egyeztetés 2013
októberében zajlott).
(Az indoklást támogató dokumentum: “Foglalkoztatási
Stratégia”
A támogató dokumentum rendelkezésre áll. A beágyazás
pontos technikai megoldása a továbbítást szolgáló SFC
rendszer paraméterei szerint történik.)
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Előzetes
feltételrendszer

Prioritási tengelyek,
amelyekre
feltételrendszer
vonatkozik

Az előzetes
feltételrendsz
er teljesülése
(igen/nem/rés
zben)

Kritériumok

Kritériumok
teljesülése
(igen/nem)

Hivatkozás
(hivatkozás a stratégiákra, jogi aktusokra
vagy más vonatkozó dokumentumokra,
ideértve a vonatkozó szakaszokra, cikkekre
vagy bekezdésekre való hivatkozásokat,
internetes címekkel vagy a teljes szöveghez
való hozzáféréssel együtt)
A feltétel teljesítéséhez hozzájárul továbbá a fogyatékos
személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális
intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló stratégia is.
http://fszk.hu/fszk/forrasok/jogszabalyikornyezet/Kormanyhatarozat-es-Strategia-a-fogyatekosszemelyek-szamara-apolast-gondozast-nyujto-szocialisintezmenyi-ferohelyek-kivaltasarol.pdf

- a megállapított igények függvényében,
az intézményi alapúról a lakóhely
szerinti ellátásra való áttérést célzó
intézkedéseket tartalmaz;

A fent felsorolt dokumentumok együttesen biztosítják a
feltételek teljesítését azzal, hogy a központi dokumentum a
2011-ben elfogadott Nemzeti Társadalmi Felzárkózási
Stratégia felülvizsgálataként elkészített Magyar Nemzeti
Társadalmi Felzárkózási Stratégia II. (NTFS).
Az érintettek bevonásának biztosítása érdekében a Kormány
fontos kérdésekben
az érdekelt felekkel történő
egyeztetések mellett
bizottságokat is alakított, hogy
biztosítsa a folyamatos közreműködést, például:
A Kormányzat megalakította a Roma Koordinációs
Biztosságot, egy 27 fős testületet a közélet különböző
szegmenseiből érkezett résztvevőkkel. A bizottság részt vesz
és egyeztet minden releváns ügyben. Ez a bizottság a
projektek és nemzetközi riportok vizsgálatával, azokról való
egyeztetéssel, valamint tanácsadással felügyeli és irányítja a
konvergenciát. A bizottság a roma népesség szociális
körülményeinek
javításával
kapcsolatban
hatástanulmányokat is készít az akciótervekhez.
A Kormány a „Gyermekek életkörülményeinek javításával
kapcsolatos” Nemzeti Stratégia értékelésére is létrehozott
egy bizottságot, melynek különböző tagjai és képviselői a
közéletből, szakmai szervezetekből, egyházakból érkeztek,
illetve civilek. A bizottság feladata a Nemzeti Stratégia
végrehajtásának szisztematikus felügyelete, javaslatok
benyújtása a folyamatok hatékonyságának növeléséhez,
indexrendszer összeállítása a rászoruló családokban élő
gyermekek számának mérésére és jelzésére, valamint az
eredmények publikálása. Ezek segítik a konvergencia
hatékonyságának javítását, a nemzeti stratégia éves
ellenőrzését és háromévenkénti felülvizsgálatát.
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feltételrendszer

Prioritási tengelyek,
amelyekre
feltételrendszer
vonatkozik

Az előzetes
feltételrendsz
er teljesülése
(igen/nem/rés
zben)

9.2. A romák befogadására
vonatkozó
nemzeti
stratégiai
szakpolitikai keret van érvényben

5

Igen

Kritériumok

Kritériumok
teljesülése
(igen/nem)

Hivatkozás
(hivatkozás a stratégiákra, jogi aktusokra
vagy más vonatkozó dokumentumokra,
ideértve a vonatkozó szakaszokra, cikkekre
vagy bekezdésekre való hivatkozásokat,
internetes címekkel vagy a teljes szöveghez
való hozzáféréssel együtt)

Az érdekelt felek kérésükre és indokolt
esetben
támogatást
kapnak
a
projektkérelmek benyújtásához és a
kiválasztott projektek végrehajtásához és
irányításához.

Az intézményi alapú ellátásról a lakóhely szerinti ellátásra
való áttérést megalapozó stratégia és ütemterv a Kormány
által jóváhagyásra került:
(http://fszk.hu/fszk/forrasok/jogszabalyikornyezet/Kormanyhatarozat-es-Strategia-a-fogyatekosszemelyek-szamara-apolast-gondozast-nyujto-szocialisintezmenyi-ferohelyek-kivaltasarol.pdf)

Érvényben van a rászoruló személyek
számának csökkentésére irányuló, az
aktív befogadást célzó nemzeti stratégiai
szakpolitikai keret, amely:
- megfelelő ismeretalapot szolgáltat a
rászoruló
személyek
számának
csökkentését
célzó
szakpolitikák
kidolgozásához és a fejlemények
monitoringjához;
A
romák
befogadására
vonatkozó
nemzeti stratégiai szakpolitikai keret van
érvényben, amely:
- a romák integrációja tekintetében
elérhető nemzeti szintű célokat
határoz meg annak érdekében, hogy a
köztük és a népesség többi része közt
fennálló különbségeket áthidalják. E
célkitűzéseknek ki kell terjedniük a
romák integrációjával kapcsolatos
négy uniós célra, amelyek az oktatást,
a foglalkoztatást, az egészségügyet és
a lakhatást érintik;

Az intézményi keretek kialakítása során kiemelten ügyeltünk
arra, hogy az érdekelt felek támogatást kapjanak a
projektkérelmek benyújtásához és a kiválasztott projektek
végrehajtásához.

Igen

A Kormány 2011 végén elfogadta a Magyar Nemzeti
Társadalmi Felzárkózási Stratégia II. (NTFS) dokumentumot
(http://romagov.kormany.hu/download/8/e3/20000/Strat%C3
%A9gia.pdf). A 2012-2014-re vonatkozó intézkedési terv
2014
végéig
érvényes
(1430/2011
(XII.13.)
Kormányhatározat
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=14
2805.577017). (2013 végén ideiglenes értékelés készült az
NTFS-ről, amely a 2014 utáni (2015-2016-os) akcióterv
összeállításának alapjául szolgál.) A megtett lépések,
alkalmazott eszközök és az eredmények értékelése
megtörtént, ezek adják a stratégia megújításának alapját.
A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia
felülvizsgált és kiegészített verziója (NTFS II.) teljesíti a
kritériumokat. A Kormány a dokumentumot 2014 januárjában
hagyta jóvá.
(Az indoklást támogató dokumentum: “Magyar Nemzeti
Társadalmi Felzárkózási Stratégia II (NTFS).”
A támogató dokumentum rendelkezésre áll. A beágyazás
pontos technikai megoldása a továbbítást szolgáló SFC
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Előzetes
feltételrendszer

Prioritási tengelyek,
amelyekre
feltételrendszer
vonatkozik

Az előzetes
feltételrendsz
er teljesülése
(igen/nem/rés
zben)

Kritériumok

- azonosítja adott esetben a hátrányos
helyzetű
mikrorégiókat
vagy
szegregált
környékeket,
ahol
a
közösségek
a
leghátrányosabb
helyzetben vannak, felhasználva a
már rendelkezésre álló társadalmigazdasági és területi mutatókat (pl.
nagyon
alacsony
iskolázottság,
hosszú távú munkanélküliség, stb.);

Kritériumok
teljesülése
(igen/nem)

Hivatkozás
(hivatkozás a stratégiákra, jogi aktusokra
vagy más vonatkozó dokumentumokra,
ideértve a vonatkozó szakaszokra, cikkekre
vagy bekezdésekre való hivatkozásokat,
internetes címekkel vagy a teljes szöveghez
való hozzáféréssel együtt)
rendszer paraméterei szerint történik.)
A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II.
(NTFS) tartalmazza a Roma Nemzeti Önkormányzat által
2011 májusában létrehozott egyezmény célszámait.
(http://romagov.kormany.hu/)
(Az indoklást támogató dokumentum: “Magyar Nemzeti
Társadalmi Felzárkózsi Stratégia II (NTFS).”
A támogató dokumentum rendelkezésre áll. A beágyazás
pontos technikai megoldása a továbbítást szolgáló SFC
rendszer paraméterei szerint történik.)

- szigorú
ellenőrzési
módszereket
tartalmaz a romaintegrációs fellépések
hatásainak értékeléséhez, és egy
felülvizsgálati
mechanizmust
a
stratégia kiigazításához;

A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II.
(NTFS) elemezte és azonosította a hátrányos helyzetű
mikrorégiókat és nagyarányú alacsony státuszú népességgel
rendelkező területeket, ahol a legtöbb hátrányos helyzetű
közösség van. A kapcsolódó monitoring rendszer működik.
http://romagov.kormany.hu/download/5/c0/40000/Jelent%C3
%A9s%20a%20Legyen%20jobb%20a%20gyermekeknek%2
0%C3%89rt%C3%A9kel%C5%91%20Bizotts%C3%A1g%20
%202011%20%20%C3%A9vi%20munk%C3%A1j%C3%A1r
%C3%B3l.pdf
(Az indoklást támogató dokumentum: Magyar Nemzeti
Társadalmi Felzárkózási Stratégia II. (NTFS)
A támogató dokumentum rendelkezésre áll. A beágyazás
pontos technikai megoldása a továbbítást szolgáló SFC
rendszer paraméterei szerint történik.)

- megtervezését,
végrehajtását
és
ellenőrzését illetően a roma civil
társadalommal, a regionális és helyi
hatóságokkal
folytatott
szoros
együttműködésben és folyamatos
párbeszéd révén valósul meg.

A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II.
(NTFS) szigorú ellenőrzése érdekében a Kormányzat
létrehozott egy felzárkózást segítő és egy minisztériumok
közötti, roma ügyekkel foglalkozó tanácsot. A tanács
felügyeli a konvergencia stratégia és az akcióterv
végrehajtását, a hatékony irányítás érdekében szakmai
munkacsoportokat alakíthat, amelyek szakmailag támogatják
az irányítást és az ellenőrzést.
Az előzőleg említett bizottság mellett a Roma Koordinációs
Bizottság
elemzi
a
múltbeli
beavatkozásokat
és
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Előzetes
feltételrendszer

Prioritási tengelyek,
amelyekre
feltételrendszer
vonatkozik

Az előzetes
feltételrendsz
er teljesülése
(igen/nem/rés
zben)

Kritériumok

Kritériumok
teljesülése
(igen/nem)

Az érdekelt felek kérésükre és indokolt
esetben
támogatást
kapnak
a
projektkérelmek benyújtásához és a
kiválasztott projektek végrehajtásához és
irányításához.

10.1. Korai iskolaelhagyás: A
korai iskolaelhagyás csökkentését
célzó, az EUMSZ 165. cikkének
keretein belüli stratégiai
szakpolitikai keret megléte.

5

Igen

Olyan
megfelelő
szintű,
a
korai
iskolaelhagyásra vonatkozó adat- és
információgyűjtési és -elemzési rendszert
alkalmaznak, amely:
- megfelelő tudásalapot biztosít a célzott
politikák kidolgozásához és biztosítja
az eredmények monitoringját.
Létezik
a
korai
iskolaelhagyásra
vonatkozó stratégiai szakpolitikai keret,
amely:
- bizonyítékokon alapul;
- a megfelelő oktatási szektorokra,
többek között a kisgyermekkori
fejlődésre is kiterjed, és különösen a
korai iskolaelhagyás kockázatának
leginkább kitett csoportokat célozza
meg
beleértve
a
marginalizált

Igen

Hivatkozás
(hivatkozás a stratégiákra, jogi aktusokra
vagy más vonatkozó dokumentumokra,
ideértve a vonatkozó szakaszokra, cikkekre
vagy bekezdésekre való hivatkozásokat,
internetes címekkel vagy a teljes szöveghez
való hozzáféréssel együtt)
akcióterveket, és hatástanulmányokat készít hozzájuk.
A Kormányzat megalakította a Roma Koordinációs
Biztosságot, egy 27 fős testületet a közélet különböző
szegmenseiből érkezett résztvevőkkel. A bizottság részt vesz
és egyeztet minden releváns ügyben. Ez a bizottság a
projektek és nemzetközi riportok vizsgálatával, azokról való
egyeztetéssel, valamint tanácsadással felügyeli és irányítja a
konvergenciát. A bizottság a roma népesség szociális
körülményeinek
javításával
kapcsolatban
hatástanulmányokat is készít az akciótervekhez.
A nemzeti reformprogram helyi programokat tartalmaz,
amelyekkel a kiválasztott projektek alkalmazását és
menedzselését segíti. Az intézkedés keretében három EU
által finanszírozott program indul 2013-ban és 2014-ben.
További információk találhatóak a Magyarország Nemzeti
Reform Programjában (33. Oldal: „Helyi programok
alkalmazása az egyenlő esélyek és régiós közreműködés
érdekében (57)”)
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/nrp2013_hungary_en.
pdf
Két stratégia járul hozzá a kritériumok teljesítéséhez: egy
átfogó nemzeti stratégia, mely a korai iskolaelhagyások
számának csökkentését célozza és az új köznevelésfejlesztési stratégia. Mindkét átfogó stratégia tartalmaz olyan
intézkedéseket, amelyek eleget tesznek a meghatározott
kritériumoknak.
A köznevelési-fejlesztési stratégia társadalmi egyeztetését
követően azt a Kormány 2014 januárjában fogadta el.
(Az indoklást támogató dokumentum: “Köznevelés-fejlesztési
stratégia”
A támogató dokumentum rendelkezésre áll. A beágyazás
pontos technikai megoldása a továbbítást szolgáló SFC
rendszer paraméterei szerint történik.)
A korai iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia 2014
januárjában került a Kormány által elfogadásra.
Az adatgyűjtési rendszerrel és a korai iskolaelhagyással
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Magyarázatok

Előzetes
feltételrendszer

Prioritási tengelyek,
amelyekre
feltételrendszer
vonatkozik

Az előzetes
feltételrendsz
er teljesülése
(igen/nem/rés
zben)

Kritériumok

Kritériumok
teljesülése
(igen/nem)

közösségekből
származókat,
és
megfelelő megelőző, intervenciós és
kompenzációs
intézkedéseket
tartalmaz;
- a korai iskolaelhagyás kérdésében
érintett minden szakpolitikai ágazatot
és érdekelt felet bevon.

Hivatkozás
(hivatkozás a stratégiákra, jogi aktusokra
vagy más vonatkozó dokumentumokra,
ideértve a vonatkozó szakaszokra, cikkekre
vagy bekezdésekre való hivatkozásokat,
internetes címekkel vagy a teljes szöveghez
való hozzáféréssel együtt)
kapcsolatos információ elérhető.
(Az
indoklást
támogató
dokumentum:
“A
Korai
Iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia”
A támogató dokumentum rendelkezésre áll. A beágyazás
pontos technikai megoldása a továbbítást szolgáló SFC
rendszer paraméterei szerint történik.)
A „Köznevelési Törvény alkalmazásáról” szóló 229/2012.
(VIII. 28.) Kormányhatározat meghatározza az oktatási
intézmények
statisztikai
jelentési
kötelezettségeit.
http://jab.complex.hu/doc.php?docid=WKHU-QJ-XML00000A1200229KOR
További munkaerőpiaci felmérések állnak rendelkezésre a
Központi Statisztikai Hivatal adatbázisában.

10.3. Egész életen át tartó
tanulás: Az EUMSZ 165. cikkének
keretein belüli nemzeti és/vagy
regionális stratégiai szakpolitikai
keret megléte az egész életen át
tartó tanulás elősegítésére.

6

Igen

Olyan nemzeti vagy regionális stratégiai
szakpolitikai keretrendszer van érvényben
az egész életen át tartó tanulás
elősegítésére,
amely
intézkedéseket
tartalmaz:
- az egész életen át tartó tanulást célzó
szolgáltatások
fejlesztésének
és
összekapcsolásának
támogatására,
beleértve azok végrehajtását és a
képességek fejlesztését (érvényesítés,
iránymutatás, oktatás és képzés),
valamint az érdekelt felek bevonásáról
és a velük való partneri viszony
kialakításáról való gondoskodást;
- a különböző célcsoportok (például a
szakképzésben résztvevő fiatalok, a
felnőttek, a munkaerőpiacra visszatérő
szülők, az alacsonyan képzett és az
idősebb munkavállalók, a migránsok
és más hátrányos helyzetű csoportok,
különösen a fogyatékossággal élők)
készségfejlesztésére,
amennyiben

Igen

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának
keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra biztosítja a
meghatározott kritériumoknak történő megfelelést. A
társadalmi egyeztetés és a közigazgatási egyeztetés 2013ban megtörtént, a dokumentumot a Kormány 2014
januárjában fogadta el.
(Az indoklást támogató dokumentum: “Az egész életen át
tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020
közötti időszakra”
A támogató dokumentum rendelkezésre áll. A beágyazás
pontos technikai megoldása a továbbítást szolgáló SFC
rendszer paraméterei szerint történik.)
A fent említett stratégiától eltekintve az Új Széchenyi Terv
foglalkoztatási programjai és ösztönzői az LL-en alapulnak.
Az LL stratégia által lefedett főbb területek: Korai
Gyermekkori Nevelés, Nemzeti Köznevelés, Nemzeti
Felsőoktatás, Szakképzés, Kultúra, Egészségügy, Szociális
Ügyek.
2013. szeptember 1-étől új Felnőttképzési törvény lépett
hatályba (ld. 2013. évi LXXXII. törvény a felnőttképzésről)
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300077.TV
)
Az új stratégia tartalmazza a képességfejlesztéssel
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Előzetes
feltételrendszer

10.4. A szakképzési rendszerek
minőségének
és
hatékonyságának
javítására
irányuló nemzeti vagy regionális,
az EUMSZ 165. cikkének keretein
belüli stratégiai szakpolitikai keret
megléte.

Prioritási tengelyek,
amelyekre
feltételrendszer
vonatkozik

6

Az előzetes
feltételrendsz
er teljesülése
(igen/nem/rés
zben)

Igen

Kritériumok

Kritériumok
teljesülése
(igen/nem)

Hivatkozás
(hivatkozás a stratégiákra, jogi aktusokra
vagy más vonatkozó dokumentumokra,
ideértve a vonatkozó szakaszokra, cikkekre
vagy bekezdésekre való hivatkozásokat,
internetes címekkel vagy a teljes szöveghez
való hozzáféréssel együtt)

ezeket a nemzeti vagy regionális
stratégiai szakpolitikai keretekben
prioritásként azonosították;
- az egész életen át tartó tanuláshoz
való
hozzáférés
kiszélesítésére,
többek
között
az
átláthatósági
eszközök
(például
az
európai
képesítési keretrendszer, a nemzeti
képesítési keretrendszer, az európai
szakképzési kreditrendszer és az
európai
szakképzési
minőségbiztosítási
rendszer)
tényleges
alkalmazására
irányuló
erőfeszítések révén;
- az oktatás és képzés munkaerő- piaci
megfelelőségének javítására és az
azonosított célcsoportok (például a
szakképzésben részt vevő fiatalok, a
felnőttek, a munkaerőpiacra visszatérő
szülők, az alacsony képzettségű és
idősebb munkavállalók, a migránsok
és más hátrányos helyzetű csoportok,
különösen a fogyatékossággal élők)
igényeihez való igazítására

kapcsolatos
rendelkezések intézkedéseit, kiemelten a
hátrányos helyzetű csoportok esetében. Az intézkedések az
LL-hez való hozzáférés kiszélesítéséről megtalálhatóak a
stratégiában. A stratégia középpontjában azok a lépések
állnak, amelyek megnyitják a képzéseket az alulreprezentált
csoportok számára.
Az alábbi határozatok mind hozzájárulnak az LL-hez
kapcsolódó szolgáltatások színvonalának növeléséhez:

a felnőttképzési tevékenység folytatásához
szükséges
engedélyezési
eljárásra
és
követelményrendszerre,
a
felnőttképzést
folytató
intézmények
nyilvántartásának
vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató
intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes
szabályokról szóló 393/2013 (XII. 12.) Korm.
rendelet
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=
A1300393.KOR

a
felnőttképzési
minőségbiztosítási
keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési
Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és
működésének részletes szabályairól szóló
(58/2013 (XII. 13.) NGM rendelet
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=
A1300058.NGM

A szakképzési rendszerek minőségének
és hatékonyságának javítására irányuló
nemzeti vagy regionális, az EUMSZ 165.
cikkének
keretein
belüli
stratégiai
szakpolitikai
keret
létezik,
és
a
következőkre vonatkozó intézkedéseket
tartalmazza:
- a szakképzési rendszerek munkaerőpiaci igényekhez való igazításának
javítása, szoros együttműködésben az
érintett felekkel, többek között a

A szakképzési rendszerek munkaerő-piaci igényekhez való
igazításának javításához az új szakképzésről szóló 2011. évi
CLXXXVII.
törvény
is
hozzájárul
(http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1100187.TV
). A jogszabály kidolgozása az ex ante feltételekben
meghatározott szempontok szerint történt.
A munkaerő-piaci relevancia javítása, a kerettantervek
meghatározása, a munka-alapú tanulás megerősítése mind
az új törvény alapvető koncepcióját alkotják.
Az új törvény alapvető elemei a munkaerő-piaci relevancia, a
tantervek módosítása és a munka-alapú tanulás biztosítása.

Igen
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Előzetes
feltételrendszer

Prioritási tengelyek,
amelyekre
feltételrendszer
vonatkozik

Az előzetes
feltételrendsz
er teljesülése
(igen/nem/rés
zben)

Kritériumok

Kritériumok
teljesülése
(igen/nem)

készségek iránti igény előzetes
felmérésén alapuló mechanizmusok
révén, a szakmai életút rugalmasabbá
tétele és a munkaalapú tanulás
biztosításának
erősítése
annak
különböző formáiban;
- a
szakképzés minőségének és
vonzóképességének
növelésére,
többek
között
a
szakképzés
minőségbiztosítására
vonatkozó
nemzeti
megközelítés
kialakítása
(például
a
szakképzés
európai
minőségbiztosítási referenciakeretével
összhangban) és az átláthatósági és
elismerési eszközök, például az
európai szakképzési kreditrendszer
(ECVET) alkalmazása révén.
ÁLTALÁNOS TERÜLETEK
1. Hátrányos megkülönböz- tetés
elleni intézkedések
Az ESB-alapok terén a hátrányos
megkülönböztetés elleni uniós
jogszabályok végrehajtását és
alkalmazását
biztosító
adminisztratív
kapacitások
megléte.

— Intézkedések a tagállamok intézményi
és jogi keretével összhangban a
mindenkire kiterjedő egyenlő bánásmód
előmozdításáért
felelős
szervezetek
bevonására a programok elkészítése és
megvalósítása során, beleértve az
egyenlőséggel kapcsolatos tanácsadást
az ESB-alapok tevékenysége terén;
Összes

Teljesített

Hivatkozás
(hivatkozás a stratégiákra, jogi aktusokra
vagy más vonatkozó dokumentumokra,
ideértve a vonatkozó szakaszokra, cikkekre
vagy bekezdésekre való hivatkozásokat,
internetes címekkel vagy a teljes szöveghez
való hozzáféréssel együtt)

Magyarázatok

A törvény alapjául szolgáló koncepció mindezeket az
elemeket érinti és kifejti (A dokumentum címe: ’Koncepció a
szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel
való összehangolására’ 2011. május).
A szakképzés minőségének és vonzóképességének
növeléséhez kapcsolódó feltétel teljesítésével kapcsolatban
a fentiek irányadóak.
Intenzív nemzeti szakértői-implementációs csoport végzi az
átláthatósági és elismerési eszközök kapcsán az európai
szakképzési kreditrendszer (ECVET) és az ehhez történő
csatlakozás hazai megvalósítását. Ezt a szakmai
munkacsoportot az LLL Program nemzeti ügynöksége, a
Tempus Közalapítvány koordinálja számos érdekelt
szervezet és partner részvételével. Több kitűzött célt már
teljesült, részletesebb információ található az alábbi oldalon:
http://www.tpf.hu/pages/newslist/index.php?page_id=2678

Igen

Magyarország Alaptörvényének XV. cikke kimondja többek
között, hogy
(2) Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely
megkülönböztetés,
nevezetesen
faj,
szín,
nem,
fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény,
nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy
egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja.
(3) A nők és a férfiak egyenjogúak.
(4) Magyarország az esélyegyenlőség megvalósulását külön
intézkedésekkel segíti.
(5) Magyarország külön intézkedésekkel védi a gyermekeket,
a nőket, az időseket és a fogyatékkal élőket.
http://www.kormany.hu/download/0/d9/30000/Alapt%C3%B6
rv%C3%A9ny.pdf
A vonatkozó jogszabályok és irányadó dokumentumok az
alábbiak:
2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról
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A
Kormány
európai
uniós
források
felhasználásáért felelős szervénél kialakított
központi koordináció (KKSZ) követi nyomon a
horizontális
célok
érvényesülését
és
teljesülését mind a pályázók mind az
intézményrendszer szereplőit érintően. A
KKSZ monitoring rendszert működtet, amely
segítségével évente jelentés formájában
tájékoztatja a Fejlesztéspolitikai Koordinációs
Bizottságot
a
horizontális
elvek
érvényesüléséről,
valamint
az
általa
szervezett
képzések
előrehaladásáról.
Emellett biztosítja az antidiszkrimináció, a
nemek közti egyenlőség, az egyenlő
bánásmód
előmozdítását
és
a
fogyatékossággal élő személyeket képviselő
szervezetek
bevonását
a
programok
tervezésébe és végrehajtásába a horizontális
szempontok
hatékony
érvényesülése

Előzetes
feltételrendszer

Prioritási tengelyek,
amelyekre
feltételrendszer
vonatkozik

Az előzetes
feltételrendsz
er teljesülése
(igen/nem/rés
zben)

Kritériumok

Kritériumok
teljesülése
(igen/nem)

Hivatkozás
(hivatkozás a stratégiákra, jogi aktusokra
vagy más vonatkozó dokumentumokra,
ideértve a vonatkozó szakaszokra, cikkekre
vagy bekezdésekre való hivatkozásokat,
internetes címekkel vagy a teljes szöveghez
való hozzáféréssel együtt)

Magyarázatok

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300125.TV

érdekében.

1102/2011. (IV. 15.) Korm. határozat A Roma Koordinációs
Tanács (ROK-T) létrehozásáról
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk11040.p
df
http://www.opten.hu/opten/light/torvtar/1102-2011-iv-15korm-hatarozat-160548.html
1/2014.(I.22) ME utasítás a Miniszterelnökség Szervezeti és
Működési Szabályzatáról
http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2014/
5.pdf
A Kormány 1012/2014. (I. 17.) Korm. határozata a
Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottságról

Az Irányító Hatóságok (IH-k) és a szakpolitikai
feladatokat ellátó egységek egy szervezetbe
történő integrációja nagymértékben elősegíti a
horizontális célok hatékony érvényesítését.
Ennek teljesítéséhez az adminisztrációs
kapacitások biztosítottak, a jogelőd Nemzeti
Fejlesztési
Ügynökség
munkatársai
a
minisztériumok és a Miniszterelnökég (ezen
funkciójában a Kormány európai uniós
források felhasználásáért felelős szerve)
szervezeti kereteibe integrálódtak.
A 2000/43/EK irányelv 13. cikke kimondja egy
nemzeti egyenlőségi szerv felállítását, mely
alapján létrehozásra kerül a Partnerségi
Megállapodás szintjén működtetett monitoring
bizottságon belül a Horizontális Monitoring
Albizottság, mint nemzeti egyenlőségi szerv. A
monitoring bizottság a horizontális elvek
megvalósításának
ellenőrzése
végett
együttműködik a monitoring bizottsággal,
amely
bizottságokban
a
Kormányzati
szereplőkön túl az adott terület civil és egyházi
partnerei szintén helyt kapnak. A Horizontális
Monitoring Albizottság megvizsgálja a források
felhasználását, a célcsoportok elérésének
hatékonyságát és a beavatkozásokkal elért
eredményeket.
Az intézményrendszer személyi állományának
kiválasztása során fő szempont a férfiak és a
nők esélyegyenlősége, a fogyatékkal élők és a
romákat érő hátrányok ellensúlyozása,
valamint az egyenlő munkáért egyenlő bér
követelménye. A KKSZ várhatóan a következő
kiemelt
antidiszkriminációs
szervekkel
működik együtt: Országos Nemzetiségi
Önkormányzatok
Szövetsége,

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14004.p
df
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Előzetes
feltételrendszer

Prioritási tengelyek,
amelyekre
feltételrendszer
vonatkozik

Az előzetes
feltételrendsz
er teljesülése
(igen/nem/rés
zben)

Kritériumok

— Intézkedések a hatóságok ESB-alapok
kezelésében és irányításában részt vevő
személyzetének képzésére a hátrányos
megkülönböztetés
elleni
uniós
jogszabályok és szakpolitika terén.

Kritériumok
teljesülése
(igen/nem)

Nem

Hivatkozás
(hivatkozás a stratégiákra, jogi aktusokra
vagy más vonatkozó dokumentumokra,
ideértve a vonatkozó szakaszokra, cikkekre
vagy bekezdésekre való hivatkozásokat,
internetes címekkel vagy a teljes szöveghez
való hozzáféréssel együtt)

A kritérium teljesítésének alapját az alábbi jogszabályok
teremtik meg:
Képzési Terv
2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300125.TV
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(közigazgatásért felelős tárca) Társadalmi
Felzárkózás
és
Cigányügyi
Tárcaközi
Bizottság, Országos Roma Önkormányzat,
Magyar Máltai Szeretetszolgálat stb.
A horizontális szempontok érvényesítésére és
jó
gyakorlataira
a
végrehajtási
intézményrendszer és a kedvezményezettek
egyaránt felkészítésre kerülnek.
A
Kormány
európai
uniós
források
felhasználásáért felelős szervénél kialakított
központi koordináció (KKSZ) alakítja ki az
európai
uniós
alapok
felhasználásával
kapcsolatos, az intézményrendszert érintő
képzések tartalmi elemeit, különös tekintettel
a horizontális elvek érvényesülését hivatott
képzési modulok tekintetében.
2014 első negyedévében elfogadásra kerül az
egységes képzési terv, melynek keretében a
KKSZ meghatározza, és szeptember végéig
kidolgozza
az
európai
uniós
alapok
felhasználásával
kapcsolatos,
az
intézményrendszert érintő képzések tartalmi
elemeit. A képzések célcsoportját a KKSZ, az
irányító hatóságok, igazoló és ellenőrző
hatóságok és a közreműködő szervezetek
munkatársai képezik. A képzési tervet alkotó
kötelező képzések a Horizontális elvek
érvényesülése, Integritás és etika, Állami
támogatások,
Hitelesítés,
valamint
a
Strukturális Alapok ismeretei témákra épülnek.
A horizontális szempontú kötelező képzési
modulok kialakításába bevonásra kerül az
Egyenlő Bánásmód Hatóság, együttműködünk
az érdekelt civil és egyházi szervezetekkel.
Magyarországon az egyenlő bánásmód
követelményének érvényesülését az Egyenlő
Bánásmód Hatóság ellenőrzi, melyet az
Országgyűlés az Egyenlő bánásmódról és az

Előzetes
feltételrendszer

Prioritási tengelyek,
amelyekre
feltételrendszer
vonatkozik

Az előzetes
feltételrendsz
er teljesülése
(igen/nem/rés
zben)

2. Nemek közötti egyenlőség
Az ESB-alapok terén a nemek
közötti egyenlőség előmozdítását
célzó
uniós
jogszabályok
végrehajtását és alkalmazását
biztosító
adminisztratív
kapacitások megléte.

Kritériumok

— Intézkedések a tagállamok intézményi
és jogi keretével összhangban a nemek
közötti
egyenlőség
előmozdításáért
felelős
szervezetek
bevonására
a
programok elkészítése és megvalósítása
során, beleértve a nemek közötti
egyenlőséggel kapcsolatos tanácsadást
az ESB- alapok tevékenysége terén;

Összes

Teljesített

Kritériumok
teljesülése
(igen/nem)

Hivatkozás
(hivatkozás a stratégiákra, jogi aktusokra
vagy más vonatkozó dokumentumokra,
ideértve a vonatkozó szakaszokra, cikkekre
vagy bekezdésekre való hivatkozásokat,
internetes címekkel vagy a teljes szöveghez
való hozzáféréssel együtt)

Igen
A vonatkozó jogszabályok és irányadó dokumentumok az
alábbiak:
2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300125.TV
1/2014.(I.22) ME utasítás a Miniszterelnökség Szervezeti és
Működési Szabályzatáról
http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2014/
5.pdf
A Kormány 1012/2014. (I. 17.) Korm. határozata a
Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottságról
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14004.p
df
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esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003.
évi CXXV. törvény alapján hozott létre. A
Hatóság független szervként csak a
törvényeknek van alárendelve, valamint
országos hatáskörrel rendelkezik. Főbb
tevékenységi körei a következők: országos
megyei egyenlőbánásmód-referensi hálózat
kiépítése és működtetése, sajátfejlesztésű
tréninganyag kidolgozása és az akkreditált
képzések
megszervezése,
társadalomtudományi
kutatások
megvalósítása, társadalmi szemléletformálás
az integrált kommunikáció eszközeivel. A
KKSZ figyelembe veszi továbbá, hogy a
képzés keretében a horizontális elvek OPspecifikusan kerüljenek bemutatásra.
A
Kormány
európai
uniós
források
felhasználásáért felelős szervénél kialakított
központi koordináció (KKSZ) követi nyomon a
horizontális
célok
érvényesülését
és
teljesülését mind a pályázók mind az
intézményrendszer szereplőit érintően. A
KKSZ monitoring rendszert működtet, amely
segítségével évente jelentés formájában
tájékoztatja a Fejlesztéspolitikai Koordinációs
Bizottságot
a
horizontális
elvek
érvényesüléséről,
valamint
az
általa
szervezett
képzések
előrehaladásáról.
Emellett biztosítja az antidiszkrimináció, a
nemek közti egyenlőség, az egyenlő
bánásmód
előmozdítását
és
a
fogyatékossággal élő személyeket képviselő
szervezetek
bevonását
a
programok
tervezésébe és végrehajtásába a horizontális
szempontok
hatékony
érvényesülése
érdekében.
Az Irányító Hatóságok (IH-k) és a szakpolitikai
feladatokat ellátó egységek egy szervezetbe

Előzetes
feltételrendszer

Prioritási tengelyek,
amelyekre
feltételrendszer
vonatkozik

Az előzetes
feltételrendsz
er teljesülése
(igen/nem/rés
zben)

Kritériumok

Kritériumok
teljesülése
(igen/nem)

Hivatkozás
(hivatkozás a stratégiákra, jogi aktusokra
vagy más vonatkozó dokumentumokra,
ideértve a vonatkozó szakaszokra, cikkekre
vagy bekezdésekre való hivatkozásokat,
internetes címekkel vagy a teljes szöveghez
való hozzáféréssel együtt)
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történő integrációja nagymértékben elősegíti a
horizontális célok hatékony érvényesítését.
Ennek teljesítéséhez az adminisztrációs
kapacitások biztosítottak, a jogelőd Nemzeti
Fejlesztési
Ügynökség
munkatársai
a
minisztériumok és a Miniszterelnökég (ezen
funkciójában a Kormány európai uniós
források felhasználásáért felelős szerve)
szervezeti kereteibe integrálódtak.
A 2000/43/EK irányelv 13. cikke kimondja egy
nemzeti egyenlőségi szerv felállítását, mely
alapján létrehozásra kerül a Partnerségi
Megállapodás szintjén működtetett monitoring
bizottságon belül a Horizontális Monitoring
Albizottság, mint nemzeti egyenlőségi szerv. A
monitoring bizottság a horizontális elvek
megvalósításának
ellenőrzése
végett
együttműködik a monitoring bizottsággal,
amely
bizottságokban
a
Kormányzati
szereplőkön túl az adott terület civil és egyházi
partnerei szintén helyt kapnak. A Horizontális
Monitoring Albizottság megvizsgálja a források
felhasználását, a célcsoportok elérésének
hatékonyságát és a beavatkozásokkal elért
eredményeket.
Az intézményrendszer személyi állományának
kiválasztása során fő szempont a férfiak és a
nők esélyegyenlősége, a fogyatékkal élők és a
romákat érő hátrányok ellensúlyozása,
valamint az egyenlő munkáért egyenlő bér
követelménye. A KKSZ várhatóan a következő
kiemelt
antidiszkriminációs
szervekkel
működik együtt: Országos Nemzetiségi
Önkormányzatok
Szövetsége,
(közigazgatásért felelős tárca) Társadalmi
Felzárkózás
és
Cigányügyi
Tárcaközi
Bizottság, Országos Roma Önkormányzat,
Magyar Máltai Szeretetszolgálat stb.
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Előzetes
feltételrendszer

Prioritási tengelyek,
amelyekre
feltételrendszer
vonatkozik

Az előzetes
feltételrendsz
er teljesülése
(igen/nem/rés
zben)

Kritériumok

Kritériumok
teljesülése
(igen/nem)

— Intézkedések a hatóságok ESB-alapok
kezelésében és irányításában részt vevő
személyzetének képzésére a hátrányos
megkülönböztetés
elleni
uniós
jogszabályok és szakpolitika terén.

Nem

Hivatkozás
(hivatkozás a stratégiákra, jogi aktusokra
vagy más vonatkozó dokumentumokra,
ideértve a vonatkozó szakaszokra, cikkekre
vagy bekezdésekre való hivatkozásokat,
internetes címekkel vagy a teljes szöveghez
való hozzáféréssel együtt)
A kritérium teljesítésének alapját az alábbi dokumentumok,
jogszabályok teremtik meg:
Képzési terv

2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300125.TV
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A horizontális szempontok érvényesítésére és
jó
gyakorlataira
a
végrehajtási
intézményrendszer és a kedvezményezettek
egyaránt felkészítésre kerülnek.
A
Kormány
európai
uniós
források
felhasználásáért felelős szervénél kialakított
központi koordináció (KKSZ) alakítja ki az
európai
uniós
alapok
felhasználásával
kapcsolatos, az intézményrendszert érintő
képzések tartalmi elemeit, különös tekintettel
a horizontális elvek érvényesülését hivatott
képzési modulok tekintetében.
2014 első negyedévében jóváhagyásra kerül
a
fejlesztéspolitikai
intézményrendszerre
vonatkozó egységes képzési stratégia és a
központilag
szervezendő
képzéseket
tartalmazó képzési terv, melynek keretében a
KKSZ meghatározza, és szeptember végéig
kidolgozza
az
európai
uniós
alapok
felhasználásával
kapcsolatos,
az
intézményrendszert érintő kötelező központi
képzések tartalmi elemeit. A képzések
célcsoportját a KKSZ, az irányító hatóságok,
igazoló és ellenőrző hatóságok és a
közreműködő
szervezetek
munkatársai
képezik. Az alábbi témakörökben kerülnek
kialakításra
vizsgakötelezettséggel
járó
kötelező képzések: Strukturális Alapok
alapismeretei;
Horizontális
elvek
érvényesülése; Integritás és etika; Állami
támogatások; Hitelesítés.
A horizontális szempontú kötelező képzési
modulok kialakításába bevonásra kerül az
Egyenlő Bánásmód Hatóság valamint az
átfogó ismeretek biztosítása érdekében a
folyamat során, együttműködünk az érdekelt
civil és egyházi szervezetekkel.
Magyarországon az egyenlő bánásmód

Előzetes
feltételrendszer

Prioritási tengelyek,
amelyekre
feltételrendszer
vonatkozik

Az előzetes
feltételrendsz
er teljesülése
(igen/nem/rés
zben)

3. Fogyatékosság
Az
ESB-alapok
terén
a
fogyatékossággal élő személyek
jogairól szóló ENSZ-egyezmény
végrehajtását és alkalmazását
biztosító
adminisztratív
kapacitások
megléte
a
2010/48/EK tanácsi határozattal (
1 ) összhangban.

Kritériumok

— Intézkedések a tagállamok intézményi
és jogi keretével összhangban a
fogyatékossággal élő személyek jogainak
védelméért felelős szervezetekkel vagy
az őket képviselő szervezetekkel és
egyéb
érintett
felekkel
folytatott
tanácskozásra
és
bevonásukra
a
programok elkészítése és megvalósítása
során;

Összes

Teljesített

Kritériumok
teljesülése
(igen/nem)

Igen

Hivatkozás
(hivatkozás a stratégiákra, jogi aktusokra
vagy más vonatkozó dokumentumokra,
ideértve a vonatkozó szakaszokra, cikkekre
vagy bekezdésekre való hivatkozásokat,
internetes címekkel vagy a teljes szöveghez
való hozzáféréssel együtt)

A kritérium teljesítésének alapján az alábbi dokumentumok,
jogszabályok teremtik meg:
1998. évi XXVI. törvény (Fot.)
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800026.TV
2013. LXII. Törvény a fogyatékos személyek jogairól és
esélyegyenlőségük biztosításáról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800026.TV
1330/2013.
(VI.13.)
Korm.határozat
az
Országos
Fogyatékosságügyi Tanácsról
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13096.p
df
1/2014.(I.22) ME utasítás a Miniszterelnökség Szervezeti és
Működési Szabályzatáról
http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2014/
5.pdf
A Kormány 1012/2014. (I. 17.) Korm. határozata a
Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottságról
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14004.p
df
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követelményének érvényesülését az Egyenlő
Bánásmód Hatóság ellenőrzi, melyet az
Országgyűlés az Egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003.
évi CXXV. törvény alapján hozott létre. A
Hatóság független szervként csak a
törvényeknek van alárendelve, valamint
országos hatáskörrel rendelkezik.
A KKSZ figyelembe veszi továbbá, hogy a
képzés keretében a horizontális elvek OPspecifikusan kerüljenek bemutatásra.
A
Kormány
európai
uniós
források
felhasználásáért felelős szervénél kialakított
központi koordináció (KKSZ) követi nyomon a
horizontális
célok
érvényesülését
és
teljesülését mind a pályázók mind az
intézményrendszer szereplőit érintően. A
KKSZ monitoring rendszert működtet, amely
segítségével évente jelentés formájában
tájékoztatja a Fejlesztéspolitikai Koordinációs
Bizottságot
a
horizontális
elvek
érvényesüléséről,
valamint
az
általa
szervezett
képzések
előrehaladásáról.
Emellett biztosítja az antidiszkrimináció, a
nemek közti egyenlőség, az egyenlő
bánásmód
előmozdítását
és
a
fogyatékossággal élő személyeket képviselő
szervezetek
bevonását
a
programok
tervezésébe és végrehajtásába a horizontális
szempontok
hatékony
érvényesülése
érdekében.
Az Irányító Hatóságok (IH-k) és a szakpolitikai
feladatokat ellátó egységek egy szervezetbe
történő integrációja nagymértékben elősegíti a
horizontális célok hatékony érvényesítését.
Ennek teljesítéséhez az adminisztrációs
kapacitások biztosítottak, a jogelőd Nemzeti
Fejlesztési
Ügynökség
munkatársai
a

Előzetes
feltételrendszer

Prioritási tengelyek,
amelyekre
feltételrendszer
vonatkozik

Az előzetes
feltételrendsz
er teljesülése
(igen/nem/rés
zben)

Kritériumok

— Intézkedések a hatóságok ESB-alapok
kezelésében és irányításában részt vevő
személyzetének
képzésére
a
fogyatékossággal
kapcsolatos
uniós
jogszabályok és szakpolitika terén,

Kritériumok
teljesülése
(igen/nem)

Nem

Hivatkozás
(hivatkozás a stratégiákra, jogi aktusokra
vagy más vonatkozó dokumentumokra,
ideértve a vonatkozó szakaszokra, cikkekre
vagy bekezdésekre való hivatkozásokat,
internetes címekkel vagy a teljes szöveghez
való hozzáféréssel együtt)

A kritérium teljesítésének alapján az alábbi dokumentumok,
jogszabályok teremtik meg:
Képzési Terv
1998. évi XXVI. törvény (Fot.)
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minisztériumok és a Miniszterelnökég (ezen
funkciójában a Kormány európai uniós
források felhasználásáért felelős szerve)
szervezeti kereteibe integrálódtak.
A 2000/43/EK irányelv 13. cikke kimondja egy
nemzeti egyenlőségi szerv felállítását, mely
alapján létrehozásra kerül a Partnerségi
Megállapodás szintjén működtetett monitoring
bizottságon belül a Horizontális Monitoring
Albizottság, mint nemzeti egyenlőségi szerv. A
monitoring bizottság a horizontális elvek
megvalósításának
ellenőrzése
végett
együttműködik a monitoring bizottsággal,
amely
bizottságokban
a
Kormányzati
szereplőkön túl az adott terület civil és egyházi
partnerei szintén helyt kapnak. A Horizontális
Monitoring Albizottság megvizsgálja a források
felhasználását, a célcsoportok elérésének
hatékonyságát és a beavatkozásokkal elért
eredményeket.
Az intézményrendszer személyi állományának
kiválasztása során fő szempont a férfiak és a
nők esélyegyenlősége, a fogyatékkal élők és a
romákat érő hátrányok ellensúlyozása,
valamint az egyenlő munkáért egyenlő bér
követelménye. A KKSZ várhatóan a következő
kiemelt
antidiszkriminációs
szervekkel
működik együtt: Országos Nemzetiségi
Önkormányzatok
Szövetsége,
(közigazgatásért felelős tárca) Társadalmi
Felzárkózás
és
Cigányügyi
Tárcaközi
Bizottság, Országos Roma Önkormányzat,
Magyar Máltai Szeretetszolgálat stb.
A horizontális szempontok érvényesítésének
elvárásaira és az érvényesítés jó gyakorlataira
a
végrehajtási
intézményrendszer
munkatársai
felkészítésre
kerülnek.
Amennyiben azt a pályázóktól érkező igények

Előzetes
feltételrendszer

Prioritási tengelyek,
amelyekre
feltételrendszer
vonatkozik

Az előzetes
feltételrendsz
er teljesülése
(igen/nem/rés
zben)

Kritériumok

beleértve az akadálymentesítést és a
fogyatékossággal élő személyek jogairól
szóló
ENSZ-egyezmény
gyakorlati
alkalmazását az uniós és adott esetben a
nemzeti jogszabályoknak megfelelően;

Kritériumok
teljesülése
(igen/nem)

Hivatkozás
(hivatkozás a stratégiákra, jogi aktusokra
vagy más vonatkozó dokumentumokra,
ideértve a vonatkozó szakaszokra, cikkekre
vagy bekezdésekre való hivatkozásokat,
internetes címekkel vagy a teljes szöveghez
való hozzáféréssel együtt)
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http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800026.TV
2013. LXII. Törvény a fogyatékos személyek jogairól és
esélyegyenlőségük
biztosításáróhttp://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=9
9800026.TV
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról
és védelméről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700078.TV
1330/2013. (VI.13.) Korm. határozat az Országos
Fogyatékosságügyi Tanácsról
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13096.p
df

indokolják,
úgy
adminisztrációjukat
megkönnyítő
speciális
dokumentumokat
bocsátunk rendelkezésre.
A
Kormány
európai
uniós
források
felhasználásáért felelős szervénél kialakított
központi koordináció (KKSZ) alakítja ki az
európai
uniós
alapok
felhasználásával
kapcsolatos, az intézményrendszert érintő
képzések tartalmi elemeit, különös tekintettel
a horizontális elvek érvényesülését hivatott
képzési modulok tekintetében.
2014 első negyedévében jóváhagyásra kerül
a
fejlesztéspolitikai
intézményrendszerre
vonatkozó egységes képzési stratégia és a
központilag
szervezendő
képzéseket
tartalmazó képzési terv , melynek keretében
a KKSZ meghatározza, és szeptember végéig
kidolgozza
az
európai
uniós
alapok
felhasználásával
kapcsolatos,
az
intézményrendszert érintő kötelező központi
képzések tartalmi elemeit. A központilag
szervezendő kötelező képzések témaköreinek
meghatározásánál alapvető szempont a
jogszabályokból
eredő
kötelezettségek
figyelembe vétele, a végrehajtási rendszer
alapfolyamatainak bemutatása, illetve a
munkavégzés maximális támogatása. A
képzések célcsoportját a KKSZ, az irányító
hatóságok, igazoló és ellenőrző hatóságok és
a közreműködő szervezetek munkatársai
képezik. A horizontális szempontú kötelező
képzési modulok kialakításába bevonásra
kerül az Egyenlő Bánásmód Hatóság,
valamint az átfogó ismeretek biztosítása
érdekében a folyamat során együttműködünk
az érdekelt civil és egyházi szervezetekkel.
A horizontális szempontú kötelező képzési
modulok kialakításába bevonásra kerül az
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Előzetes
feltételrendszer

Prioritási tengelyek,
amelyekre
feltételrendszer
vonatkozik

Az előzetes
feltételrendsz
er teljesülése
(igen/nem/rés
zben)

Kritériumok

— Intézkedések a fogyatékossággal élő
személyek
jogairól
szóló
ENSZegyezmény 9. cikke végrehajtásának
figyelemmel kísérésére az ESB-alapokkal
kapcsolatban a programok elkészítése és
megvalósítása során.

4. Közbeszerzés
Az ESB-alapok terén az uniós
közbeszerzési
jog
tényleges
alkalmazását
biztosító
rendelkezések megléte.

Összes

Teljesített

— Az uniós közbeszerzési jogszabályok
megfelelő mechanizmusok révén történő
tényleges
alkalmazását
szolgáló
intézkedések;

Kritériumok
teljesülése
(igen/nem)

Igen

Hivatkozás
(hivatkozás a stratégiákra, jogi aktusokra
vagy más vonatkozó dokumentumokra,
ideértve a vonatkozó szakaszokra, cikkekre
vagy bekezdésekre való hivatkozásokat,
internetes címekkel vagy a teljes szöveghez
való hozzáféréssel együtt)

A kritérium teljesítésének alapját az alábbi jogszabály teremti
meg:
2007. évi XCII. törvény a Fogyatékossággal élő személyek
jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív
Jegyzőkönyv kihirdetéséről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700092.TV
2009. évi CXXV. törvény a magyar jelnyelvről és a magyar
jelnyelv használatáról)
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk09171.p
df

Teljesített

A magyar jog és az EU közbeszerzési irányelveinek
harmonizációja már megtörtént, ezért ez a feltétel teljesült.
A 2004/17/EK és 2004/18/EK irányelvek szabályai már teljes
egészében bevezetésre kerültek a magyar jogrendszerben.
Ezek közül a legjelentősebb a közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII törvény (továbbiakban: Kbt.). A meglévő
hazai szabályozás kompatibilis az EU közbeszerzési
szabályaival.
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Egyenlő Bánásmód Hatóság, együttműködünk
az érdekelt civil és egyházi szervezetekkel. Az
esélyegyenlőség érvényesítése érdekében az
akadálymentesítés kiemelt hangsúlyt kap a
fejlesztések megvalósítása során.
Magyarországon az egyenlő bánásmód
követelményének érvényesülését az Egyenlő
Bánásmód Hatóság ellenőrzi, melyet az
Országgyűlés az Egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003.
évi CXXV. törvény alapján hozott létre. A
Hatóság független szervként csak a
törvényeknek van alárendelve, valamint
országos hatáskörrel rendelkezik.
A KKSZ figyelembe veszi továbbá, hogy a
képzés keretében a horizontális elvek OPspecifikusan kerüljenek bemutatásra.
Az OP-k tervezése és végrehajtása során
figyelembevételre kerül a 2007. évi XCII.
törvénnyel ratifikált fogyatékosságügyi ENSZ
Egyezmény és a fogyatékos személyek
jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról
szóló 1998. évi XXVI. törvény, valamint az
ENSZ fogyatékosságügyi Általános Szabályai
(Standard Rules) és az egyetemes tervezés
alapelveinek
az
épített
környezettel
kapcsolatos összes szakma képzési tervébe
történő bevezetéséről szóló ún. Tomari
Határozat.
A 2004/18/EK irányelv ún. klasszikus
ajánlatkérőkre
vonatkozó
közbeszerzési
szabályai a közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII. törvényben (Kbt.) kerültek átültetésre.
Ezt a törvényt a kizáró okok és az
alkalmasság igazolásának módjai, valamint a
közbeszerzési
műszaki
leírás
tartalmi
követelményei
tekintetében
külön

Előzetes
feltételrendszer

Prioritási tengelyek,
amelyekre
feltételrendszer
vonatkozik

Az előzetes
feltételrendsz
er teljesülése
(igen/nem/rés
zben)

Kritériumok

— A szerződések odaítélési eljárásának
átláthatóságát biztosító intézkedések;

Kritériumok
teljesülése
(igen/nem)

Teljesített

Hivatkozás
(hivatkozás a stratégiákra, jogi aktusokra
vagy más vonatkozó dokumentumokra,
ideértve a vonatkozó szakaszokra, cikkekre
vagy bekezdésekre való hivatkozásokat,
internetes címekkel vagy a teljes szöveghez
való hozzáféréssel együtt)

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény
(továbbiakban: Kbt.) Harmadik része biztosítja az átlátható
szerződés-odaítélési folyamatokat az uniós értékhatár alatti
közbeszerzési eljárásokban. A Kbt. Harmadik részének
releváns szabályai a Bizottságnak a közbeszerzési
irányelvek által nem, vagy csak részben szabályozott
közbeszerzési eljárásokra alkalmazandó közösségi jogról
szóló értelmező közleményén alapulnak (2006/C 179/02)
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Kormányrendelet egészíti ki, a közbeszerzési
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról
szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet. Az
építési beruházás tárgyú közbeszerzések
esetében a speciális részletszabályokat az
építési
beruházások
közbeszerzésének
részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.
23.) Korm. rendelet tartalmazza.
Az
ún.
közszolgáltató
ajánlatkérőkre
vonatkozó, 2004/17/EK irányelv speciális
előírásai ugyancsak Kormányrendeletben,
nevezetesen
a
közszolgáltatók
közbeszerzéseire
vonatkozó
sajátos
közbeszerzési szabályokról szóló 289/2011.
(XII.22.)
Korm.
rendeletben
kerültek
rögzítésre.
Az Európai Bizottság részéről a fentiekben
említett, hazai hatályos joganyag tekintetében
hivatalos kifogás vagy észrevétel nem
érkezett, a szabályozás összességében
megfelel a közbeszerzésekre vonatkozó uniós
előírásoknak.
A hatályos Kbt. az uniós közbeszerzési
értékhatárok alatti becsült értékű beszerzések
tekintetében is biztosítja, hogy az egyes
közbeszerzési szerződések átlátható eljárások
eredményeként kerüljenek odaítélésre a
gazdasági szereplőknek.
A vonatkozó szabályok – amelyek az Európai
Bizottságnak a közbeszerzési szerződésekről
szóló irányelvek által nem, vagy csak részben
szabályozott
közbeszerzési
eljárásokra
alkalmazandó közösségi jogról szóló 2006/C
179/02 számú értelmező közleményében
foglaltak alapján kerültek kialakításra – a Kbt.
Harmadik fejezetében találhatók [lásd Kbt.

Előzetes
feltételrendszer

Prioritási tengelyek,
amelyekre
feltételrendszer
vonatkozik

Az előzetes
feltételrendsz
er teljesülése
(igen/nem/rés
zben)

Kritériumok

Kritériumok
teljesülése
(igen/nem)

Hivatkozás
(hivatkozás a stratégiákra, jogi aktusokra
vagy más vonatkozó dokumentumokra,
ideértve a vonatkozó szakaszokra, cikkekre
vagy bekezdésekre való hivatkozásokat,
internetes címekkel vagy a teljes szöveghez
való hozzáféréssel együtt)
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120-123. §].
Az Európai Bizottság fentiekben hivatkozott,
2006/C 179/02 számú értelmező közleménye
közzétételre került továbbá a Közbeszerzési
Hatóság honlapján is, ahol valamennyi
kedvezményezett elérheti a közlemény teljes
szövegét magyar és angol nyelven egyaránt.
A Kbt. fentiekben említett Harmadik részében
lehetőséget ad továbbá árubeszerzések és
szolgáltatás megrendelések esetében arra,
hogy az ajánlatkérő ún. saját eljárási
szabályok szerint folytasson le közbeszerzési
eljárást [lásd Kbt. 123. §]. Ennek minimális
szabályait tartalmazza csak a Kbt., amelyek
ugyancsak megfelelnek az Európai Bizottság
2006/C
179/02
számú
értelmező
közleményében foglalt követelményeknek. Az
ilyen eljárások alkalmazásának elősegítésére
a
Nemzeti
Fejlesztési
Minisztérium
Közbeszerzésért
Felelős
Helyettes
Államtitkársága
ún.
minta-eljárásrendet
készített, amely közzétételre került mind a
www.kormany.hu
oldalon,
mind
a
Közbeszerzési Hatóság honlapján, és így
valamennyi
kedvezményezett
számára
ingyenesen elérhető.
— Az ESB-alapok támogatásainak
megvalósításában résztvevő munkatársak
képzését és tájékoztatását szolgáló
intézkedések;

Teljesített

A támogatásból megvalósuló közbeszerzések területén
meghatározó szerep jut az eljárásokat ellenőrző
szervezeteknek. A központi szerepet a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya (NFÜ
KFF) - amely 2014. január 1-től beolvadt a Miniszterelnökség
alá - tölti be, amely az ex ante ellenőrzés elvégzéséért
felelős az uniós közbeszerzési értékhatárt elérő vagy
meghaladó
értékű
árubeszerzés
és
szolgáltatás
megrendelés, illetve a 300 millió forintot elérő vagy
meghaladó értékű építési beruházás tárgyú közbeszerzési
eljárások tekintetében. Az irányító hatóságok ezen
értékhatárok alatti közbeszerzési eljárásokat vizsgálják. Ez
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Előzetes
feltételrendszer

Prioritási tengelyek,
amelyekre
feltételrendszer
vonatkozik

Az előzetes
feltételrendsz
er teljesülése
(igen/nem/rés
zben)

Kritériumok

— Az uniós közbeszerzési szabályok
végrehajtását és alkalmazását szolgáló
adminisztratív kapacitások biztosítására
vonatkozó intézkedések.

Kritériumok
teljesülése
(igen/nem)

Teljesített

Hivatkozás
(hivatkozás a stratégiákra, jogi aktusokra
vagy más vonatkozó dokumentumokra,
ideértve a vonatkozó szakaszokra, cikkekre
vagy bekezdésekre való hivatkozásokat,
internetes címekkel vagy a teljes szöveghez
való hozzáféréssel együtt)
az ellenőrzési struktúra 2010. év végén került felállításra a
Bizottság által meghatározott szempontok szerint, egy
közbeszerzési
akcióterv
keretében.
Az
akcióterv
megvalósítása intézményesítés tekintetében megvalósult, az
egységes
joggyakorlat,
a
képzések
tekintetében
folyamatosan megvalósítás alatt áll. A KFF rendszeres
konzultációt tart az IH-kkal és a KSZ-ekkel, szakmai
kapcsolatban áll a közbeszerzési jogalkotásért és
gyakorlatért felelős szervekkel, ellenőrzései során az uniós
auditok tapasztalatait is felhasználja. A KFF kollégái részt
vesznek hazai és más tagállambeli, egyszeri és rendszeres
képzéseken egyaránt tapasztalatok, ismeretek szerzése
érdekében.
A képzések mellett útmutatókkal, tanulmányokkal támogatja
az NFÜ KFF az egységes ellenőrzési struktúrát. Az
ellenőrzésekre vonatkozó eljárásrendre, az ellenőrzés
szakmai
módszertanára,
a
magyar
közbeszerzési
gyakorlatra vonatkozóan egyaránt készültek közzétett
anyagok,
ezek
elérhetőek
a
következő
linken:
http://palyazat.gov.hu/%20kozbeszerzesekkel_kapcsolatos_i
ranymutatasok.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti
Főosztálya (NFÜ KFF) - amely 2014. január 1-től beolvadt a
Miniszterelnökség alá - rendszeresen ad állásfoglalást
közbeszerzési szakmai, ellenőrzési kérdésekben a
kedvezményezettek részére. Ezen állásfoglalásokat az IH-k
és a KSZ-ek is megismerhetik, az egységes gyakorlat
érdekében.
Az EU által támogatott közbeszerzési eljárások területén az
ellenőrző szervezetek döntő szerepet játszanak.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti
Főosztálya (NFÜ KFF) - amely 2014. január 1-től beolvadt a
Miniszterelnökség alá - felelős az uniós közbeszerzési
értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű árubeszerzés és
szolgáltatás megrendelés, illetve a 300 millió forintot elérő
vagy meghaladó értékű építési beruházás tárgyú
közbeszerzési
eljárásokkal
kapcsolatos
ex
ante
ellenőrzésért. A KFF munkatársai rendszeresen részt
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Nemzeti
Fejlesztési
Ügynökség
Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya (NFÜ
KFF) - amely 2014. január 1-től beolvadt a
Miniszterelnökség alá -tölti be. Ezen
szervezeti egység létszáma a 2010-es
megalakulás óta folyamatosan növekszik
(2011. év végén 20 fő, 2012. év végén 26 fő
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vesznek más tagállamok által szervezett hazai tréningeken,
hogy megosszák tapasztalataikat és ismereteiket bővítsék.
Továbbá az NFÜ KFF útmutatókat és tanulmányokat
publikál, hogy egységes jogértelmezést és egységes elvek
szerint működő ellenőrzési rendszert alakítson ki és tartson
fenn.
A KFF munkatársainak létszáma folyamatosan nő 2010 óta.
Az alapos ellenőrzéshez szükséges kapacitás biztosításáról
külső szakértők is gondoskodnak.
A Közbeszerzési Hatóság a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Közbeszerzésért Felelős Helyettes Államtitkárságával
együttműködve rendszeresen publikál útmutatókat, hogy a
közbeszerzési
eljárásokkal
kapcsolatos
szabályok
alkalmazását elősegítse. Ezek az útmutatók nyilvánosak és
ingyenesen elérhetők a Közbeszerzési Hatóság honlapján
(www.kozbeszerzes.hu) magyarul, angolul és németül is. A
honlap információt biztosít a Közbeszerzési Hatóságról,
annak
tevékenységéről,
elérhetőségéről,
közérdekű
bejelentésekről és jogorvoslatokról, a magyar közbeszerzési
törvényről és a kapcsolódó végrehajtási rendeletekről (Gov.
Decree 310/2011 (23 December) from 1st January 2013
(Download); Gov. Decree 306/2011 (23 December) from 1st
July 2012; Gov. Decree 305/2011 (23 December) from 14th
August 2012; Gov. Decree 288/2011 (22 December); Gov.
Decree 289/2011 (22 December)) elnöki tájékoztatókról,
konferenciákról (előadás anyagok). A Közbeszerzési
Hatóság az azonnali segítségnyújtás érdekében call-centert
üzemeltet.

volt a létszám, 2013-ban legalább 30 fő a
várható
létszám).
Valamennyi
kolléga
megfelelő
képesítéssel
és
gyakorlattal
rendelkezik. A munkát külső szakértői
kapacitás is segíti (2011-ben 1408, 2012-ben
2473 egyedi megrendelés került kiküldésre a
keretszerződés alapján), a szakértőkkel
folyamatos a szakmai konzultáció. Az
ellenőrzés egységes ellenőrző listák és
módszertan alapján működik, 2012 márciusa
óta informatikai háttér is segíti az ellenőrzés
egységes
működését.
2012-ben
1538
közbeszerzési eljárás ellenőrzését végezte el
a jogelőd NFÜ KFF.
A technikai segítségnyújtás tekintetében
kiemelhető, hogy a Közbeszerzési Hatóság a
Kbt. 172. § (2) bekezdés k) pontja alapján – a
Közbeszerzési
Döntőbizottsággal
és a
közbeszerzési jogalkotásért felelős Nemzeti
Fejlesztési
Minisztériummal
egyeztetett
tartalmú – a közbeszerzési jogszabályok
alkalmazását elősegítő útmutatókat ad ki.
Mindemellett esetenként a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium maga is ad ki a közbeszerzési
jogszabályok
alkalmazását
elősegítő
útmutatót. Az útmutatók a Közbeszerzési
Hatóság honlapján bárki számára nyilvánosan
és ingyenes elérhetők.
Mind a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Közbeszerzésért
Felelős
Helyettes
Államtitkársága, mind a Közbeszerzési
Hatóság a közbeszerzési jogszabályok
alkalmazását egyedi megkeresésekre kiadott
állásfoglalásokkal is elősegíti.
A Közbeszerzési Hatóság továbbá telefonos
ügyfélszolgálatot is működtet a közbeszerzési
jogszabályok alkalmazásával kapcsolatos
gyors segítségnyújtás biztosítása érdekében.
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tényleges
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szolgáló intézkedések;

5. Állami támogatás
Az ESB-alapok terén az állami
támogatásra vonatkozó uniós jog
tényleges alkalmazását biztosító
intézkedések megléte.

összes

Teljesített
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A Támogatásokat Vizsgáló Iroda (továbbiakban: TVI)
megalapítása óta folyamatosan teljesíti az EU állami
támogatási szabályok hatékony alkalmazásáról szóló
előírást.
Az
intézkedést
jelenleg
a
37/2011-es
Kormányhatározat szabályozza.
A TVI-t 1999-ben hozták létre azzal a céllal, hogy biztosítsa
az EU állami támogatásokról szóló szabályozásának való
megfelelést még Magyarország EU csatlakozása előtt
(tvi.kormany.hu). A TVI jelenlegi tevékenységét a 37/2011
(III.22.)
az
állami
támogatásokkal
kapcsolatos
Kormányhatározat
(http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100037.K
OR) szabályozza a versennyel kapcsolatos szabályozások
EU és regionális támogatási térkép értelmében.
A Korm. határozat eljárási szabályai kötelezik az összes
támogatást nyújtó szervezetet, hogy a priori a TVI-t vegyék
figyelembe terveik során, amely a összes ajánlatot értékeli
az EU állami támogatási szabályoknak való megfelelés
szellemében és értesíti az EU-t, ha szükséges.
A 37/2011 Korm. határozat 5. cikke tartalmazza a tervezetek
részletes szabályait.A 2. fejezet 10. pont és a 7. fejezet
tartalmazza a Bizottság döntéseit és az TVI kötelező érvényű
véleményét.
További fontos fejezetek:
37/2011. Korm. határozat 24. fejezet
37/2011. Korm. határozat és a tervezetek szabályai
37/2011. Korm. határozat 7. fej. és a tervezetek szabályai

Magyarázatok

A telefonos ügyfélszolgált a Közbeszerzési
Hatóság honlapján közzétett elérhetőségeken
bárki által ingyenesen igénybe vehető.
A
Támogatásokat
Vizsgáló
Irodát
(továbbiakban: TVI) 1999-ben hozták létre
azzal a céllal, hogy biztosítsa az állami
támogatási szabályozásnak való megfelelést
még Magyarország EU csatlakozása előtt
(tvi.kormany.hu).
A TVI
tevékenységét
jelenleg az európai uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális
támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.)
Korm.
rendelet
(http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid
=A1100037.KOR) szabályozza.
A Korm. rendelet kötelezi az összes
támogatást nyújtó szervezetet, hogy a
tervezett
támogatási
intézkedéseket
előzetesen jelentsék be a TVI-nek. A
bejelentett intézkedéseket a TVI az uniós
állami
támogatási
szabályoknak
való
megfelelés szempontjából értékeli és szükség
esetén
bejelentést,
vagy
utólagos
tájékoztatást küld az Európai Bizottságnak.
Abban az esetben, amikor egy bejelentett
támogatás nem felel meg az alkalmazandó de
minimis vagy csoportmentességi rendelet
szabályainak, a TVI megküldi előzetes
álláspontját az irányító hatóság számára,
kiemelve azon módosításokat, amelyek a
projekt
állami
támogatásra
vonatkozó
szabályokkal
való
összhangjának
megteremtéséhez szükségesek.
Támogatáshalmozódási szabályok teljesítése:
A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 5. §-a
értelmében az egy projekthez igénybe vett

|

287

Előzetes
feltételrendszer

Prioritási tengelyek,
amelyekre
feltételrendszer
vonatkozik

Az előzetes
feltételrendsz
er teljesülése
(igen/nem/rés
zben)

Kritériumok

Kritériumok
teljesülése
(igen/nem)

Hivatkozás
(hivatkozás a stratégiákra, jogi aktusokra
vagy más vonatkozó dokumentumokra,
ideértve a vonatkozó szakaszokra, cikkekre
vagy bekezdésekre való hivatkozásokat,
internetes címekkel vagy a teljes szöveghez
való hozzáféréssel együtt)

Magyarázatok

összes
állami
támogatás
támogatási
intenzitása nem haladhatja meg az uniós
állami
támogatási
szabályokban
meghatározott mértéket. Ha egy vállalkozás a
kisés
középvállalkozásokba
történő
kockázatitőke-befektetések
előmozdítását
célzó állami támogatásokról szóló közösségi
iránymutatás (HL C 194., 2006.8.18., 2.o.)
alapján
részesül
állami
támogatásnak
minősülő
kockázati
tőkejuttatásban,
a
számára megítélt bármely egyéb állami
támogatás támogatási intenzitását vagy a
támogatási program szerinti maximális
összegét - legfeljebb a kapott tőke
összegének erejéig - 20%-kal csökkenteni kell
a kockázatitőke-befektetés első három
évében.
A fenti halmozódási szabályok a támogatási
programokban és a pályázati felhívásokban is
megjelennek. Ha ezt a szabályt nem tartják be
a
támogatás
összeegyeztethetetlen
támogatásnak
minősül,
melyet
a
kedvezményezett köteles visszafizettetni. A
halmozódási
szabályok
betartását
a
támogatást nyújtó az alábbi adatbázisok
segítségével ellenőrzi.
A halmozódási szabályok betartása különösen
a következő adatbázisok révén biztosítható:
a)
a
Strukturális
Alapokból
nyújtott
támogatásokra
vonatkozó
információk
nyilvánosan elérhetőek az alábbi weboldalon:
http://palyazat.gov.hu/content/10814;
b) a központi költségvetésből nyújtott
támogatási
intézkedések adatait
olyan
adatbázis tartalmazza, mely nem érhető el a
nyilvánosság számára. Az adatbázist az
Államkincstár felügyeli;
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c) Az adóhatóság az adókedvezmény
formájában nyújtott támogatásokat érintően
rendelkezik adatbázissal. Ez az adatbázis az
adótitok védelmére való tekintettel nem
nyilvános.
Emellett az adóhatóság tájékoztatja az
Államkincstárat
az
állami
támogatás
kedvezményezettjeinek
fennálló
köztartozásairól is.
A TVI-nek nincs közvetlen hozzáférése a b) és
c) pontban említett adatbázisokhoz, azonban
információt kérhet a fenti adatbázisokból.
Fentieken kívül a vonatkozó szabályozás a
közvetlen támogatással és az állami források
felhasználásával
kapcsolatos
adatokat
közérdekből nyilvánosan elérhetőnek minősíti.
Ennek megfelelően a közfeladatot ellátó
szervek kötelesek közzétenni az interneten az
általuk nyújtott költségvetési támogatásokkal
kapcsolatos információkat. Ez a szabály
azonban
nem
vonatkozik
az
adókedvezmények
formájában
nyújtott
támogatásokra.
A 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 7. §-a
értelmében nem fizethető ki támogatás azon
szervezet részére, amely az Európai Bizottság
támogatás
visszafizetésére
kötelező
határozatának nem tett eleget.
Létező támogatási programok módosítása:
A 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 7. §-a
értelmében a létező támogatási programok
bármely módosítását a TVI felé be kell
jelenteni. A módosításra az új támogatási
intézkedések
bejelentésére
vonatkozó
szabályok alkalmazandóak.
Összeegyeztethetőség vizsgálata a pénzügyi
közvetítő, az alapkezelő, a társ-befektető(k)
és a végső kedvezményezettek szintjén:
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A támogatást nyújtók felvehetik a kapcsolatot
a TVI-vel már a támogatás tervezési
fázisában, valamint végrehajtási időszakában,
amennyiben állami támogatási kérdésük,
problémájuk van. Ez a lehetőség nem
formalizált, így nem része az említett
Kormányrendeletnek, azonban a potenciális
támogatást
nyújtók,
valamint
a
kedvezményezettek
vagy
tanácsadóik
gyakorta használják.
Az általános állami támogatási ellenőrzési
szabályokat
a
pénzügyi
közvetítőkre,
alapkezelőkre stb. vonatkozóan is alkalmazni
kell.
Hatáskör a visszafizettetés érvényesítésére:
A 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 24. §-a
alapján, ha az Európai Bizottság elrendeli a
támogatási intézkedések felfüggesztését, a
TVI felhívja az irányító hatóságot, hogy a
Bizottság
döntésének
kézhezvételétől
számított 10 napon belül tegye meg a
megfelelő
intézkedéseket
az
érintett
támogatás
felfüggesztése
érdekében.
Amennyiben az Európai Bizottság elrendeli a
támogatási intézkedés visszafizettetését, a
TVI felhívja az irányító hatóságot hogy a
támogatási összeget kamatokkal növelten
fizettesse vissza.
A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 33. §-a
értelmében, amennyiben az Európai Bizottság
nem rendelte el a visszatérítést, de a TVI
észleli, hogy az irányító hatóság előzetes
bejelentés
nélkül
nyújtott
támogatást,
felszólítja a hatóságot, hogy ésszerű határidőn
belül tegyen bejelentést a TVI felé.
Amennyiben az engedélyező hatóság a TVI
felszólítása ellenére sem tesz bejelentést, a
TVI kezdeményezi az érintett támogatási
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program
vagy
egyedi
támogatás
felfüggesztését,
valamint
a
folyósító
hatóságnál kezdeményezi a támogatás
visszafizetését.
Az irányító hatóságok a nemzeti bíróságokhoz
is fordulhatnak, ha az állami támogatásokra
vonatkozó szabályozás megsértését észlelik,
annak érdekében, hogy a támogatási
szerződést a Ptk. szerint érvénytelenítsék.
Hatáskör az általános csoportmentességi
rendeletnek és a jóváhagyott támogatási
programoknak való megfelelés hatékony
ellenőrzésére
Az általános csoportmentességi rendeletnek
és a jóváhagyott támogatási programoknak
való megfelelés biztosítása
Az általános csoportmentességi rendeletnek
való megfelelést mindenekelőtt az illetékes
hatóságok
biztosítják
az
alábbi
(a
támogatáshalmozódás kapcsán már említett)
nyilvántartásokban
szereplő
információk
segítségével
a)
a
Strukturális
Alapokból
nyújtott
támogatások adatai nyilvánosan elérhetőek az
alábbi
weboldalon:
http://palyazat.gov.hu/content/10814;
b)
az
Államkincstárnak
a
központi
költségvetésből
nyújtott
támogatási
intézkedésekről szóló nyilvántartása;
c)
az
adóhatóság
adatbázisa
az
adókedvezmény
formájában
nyújtott
támogatásról
Tudomásszerzés minden állami támogatási
intézkedésekről
A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 7. §-a
alapján a támogatási programok, egyedi
támogatások és létező támogatási programok
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amelyekre
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Az előzetes
feltételrendsz
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Kritériumok

Kritériumok
teljesülése
(igen/nem)

Hivatkozás
(hivatkozás a stratégiákra, jogi aktusokra
vagy más vonatkozó dokumentumokra,
ideértve a vonatkozó szakaszokra, cikkekre
vagy bekezdésekre való hivatkozásokat,
internetes címekkel vagy a teljes szöveghez
való hozzáféréssel együtt)

Magyarázatok

módosításának tervezeteit, illetve amennyiben
szükséges a támogatási programból nyújtott
támogatásokat előzetesen be kell jelenteni a
TVI-nek. Emellett a 37/2011. (III. 22.) Korm.
rendelet 34. §-a értelmében a támogatást
nyújtók minden év április 30-ig kötelesek
megküldeni a TVI számára az előző évben
nyújtott támogatásokról szóló jelentésüket.
A TVI-nek lehetősége van arra, hogy a kapott
adatokat a fenti adatbázisokban ellenőrizze.
Az állami támogatási szabályokra vonatkozó
útmutatások az irányító hatóságok, közvetítő
szervezetek, igazoló hatóságok, auditáló
hatóságok, kedvezményezettek, és pénzügyi
eszközök estén azok végrehajtó szervezete,
illetve az alapok alapja felé történő terjesztési
rendszerének fenntartása
A TVI a releváns állami támogatási
útmutatásokat a honlapján keresztül terjeszti
(www.tvi.kormany.hu), valamint egy az állami
támogatási jogra szakosodott folyóiratot
jelentet meg (Állami Támogatások Joga).
A folyóiratok elektronikus változata az
atj.versenyjog.com weboldalon érhetők el. ( A
folyóirat nyomtatott változatát a támogatást
nyújtók kapják meg.)
Az állami támogatási szabályokat alkalmazó
munkatársak között információcsere rendszer
fenntartása
A támogatás tervezési fázisában, valamint
végrehajtási időszakban a támogatást nyújtók
bármikor felvehetik a kapcsolatot a TVI-vel,
amennyiben bármilyen kérdésük, problémájuk
merülne fel az állami támogatásokra
vonatkozóan. Ez a lehetőség nem formalizált,
így
ez
nem
része
az
említett
Kormányrendeletnek, de létezik, és elég
gyakran igénybe veszik a potenciális
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Kritériumok
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való hozzáféréssel együtt)

Magyarázatok

támogatást
nyújtók,
valamint
a
kedvezményezettek vagy tanácsadóik.
Végezetül, a TVI rendszeresen szervez
képzést az irányító hatóságok alkalmazottai
számára
a
tevékenységi
körükben
alkalmazandó állami támogatási szabályok
vonatkozásában. A képzések jelentős része a
Végrehajtási Operatív Programból (Technikai
Segítségnyújtás) kerül finanszírozásra.
Központi szervezetként működés (17 fő)
A TVI a Miniszterelnökség szervezeti keretein
belül működő 17 fős központi szerv, amely az
állami támogatási szabályok betartatásának
biztosításáért felelős Magyarországon.
Feladatai közé tartozik különösen:
vizsgálja a hatáskörébe tartozó
támogatási tervezeteket,
jóváhagyja
azon
támogatási
intézkedéseket, melyek a de minimis
rendelet vagy a csoportmentességi
rendelet hatálya alá tartoznak, és
tájékoztatja a Bizottságot ezen
intézkedésekről;
a támogatást nyújtók kérésére
bejelenti a támogatási programok a
Bizottság részére a szükséges
jóváhagyás megszerzése érdekében;
biztosítja a pályázati felhívások uniós
állami támogatási szabályoknak való
megfelelését;
éves
jelentést
készít
a
magánszektornak
nyújtott
állami
támogatásokról az EK-Szerződés 93.
cikkének alkalmazására vonatkozó
részletes szabályok megállapításáról
szóló,
1999.
március
22-i
659/1999/EK tanácsi rendelet 21.
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Magyarázatok

cikke alapján
részt
vesz
a
partnetrségi
Megállapodás
tervezetéről
folyó
konzultációkban.
A TVI hatásköre nem terjed ki az Európai Unió
működéséről szóló szerződés I. Mellékletében
felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges
termeléséhez,
feldolgozásához
és
forgalmazásához nyújtott, az erdészeti, a
vadgazdálkodási, valamint a hazai forrásból
nyújtott halászati (kivéve az uniós fejlesztési
programokhoz kapcsolódó intézkedések) és
vidékfejlesztési (kivéve az uniós forrásokhoz
kapcsolódó
intézkedések)
állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásra. E
támogatási intézkedések ellenőrzéséért a
Vidékfejlesztési
Minisztérium
(VM)
Agrárközgazdasági Főosztálya felelős az
agrárés
vidékfejlesztési
állami
támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási
kérdésekről szóló 353/2012. (XII.13) Korm.
rendelet szerint.
A Végrehajtási Operatív program (technikai
segítségnyújtás)
a
humán
erőforrás
fejlesztésére külön projektet biztosít a
Támogatásokat
Vizsgáló
Irodának
(továbbiakban: TVI). A projekt lehetőséget
biztosít a TVI-nek, hogy állami támogatási
(alap és OP specifikus) képzéseket tartson az
irányító hatóságok részére.
2011-ben 9 képzésre került sor, 233 fő vett
rész
a
technikai
segítségnyújtó
szemináriumon.
2012-ben
ugyanezen
program keretében 14 képzésre került sor 348
fő részvételével.
Abból a tényből kifolyólag, hogy 2014. július 1jével új állami támogatási szabályok lépnek
hatályba, elengedhetetlen, hogy ez a projekt a
-

— Az ESB-alapok támogatásainak
megvalósításában résztvevő munkatársak
képzését és tájékoztatását szolgáló
intézkedések;

Teljesített

A Végrehajtási Operatív Programban (technikai támogatás) a
TVI humánerőforrás fejlesztésére egy speciális projet lett
szentelve. Ez a projekt a TVI által szervezett állami
támogatásokról szóló tréninget (alap és OP központú) tesz
lehetővé. Köszönhetően annak a ténynek, hogy az állami
támogatások szabályozása 2014. január 1-től változik,
továbbra is szükséges folytatni ezt a speciális projektet a
következő programozási időszakban.
A TVI a honlapján teszi közzé a releváns állami támogatási
iránymutatásokat (tvi.kormany.hu) és újságot ad ki az állami
támogatások
jogával
kapcsolatban
(cím:
Állami
Támogatások Joga. Az lap elektronikus verziója az
atj.versenyjog.com oldalon érhető el (a papír alapú verziót
támogatást folyósítóknak küldik meg)
37/2011. Korm.hat.
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(igen/nem/rés
zben)

Kritériumok

— Az állami támogatásra vonatkozó uniós
jogszabályok
végrehajtását
és
alkalmazását
szolgáló
adminisztratív
kapacitások
biztosítására
vonatkozó
intézkedések.

Kritériumok
teljesülése
(igen/nem)

Teljesített

Hivatkozás
(hivatkozás a stratégiákra, jogi aktusokra
vagy más vonatkozó dokumentumokra,
ideértve a vonatkozó szakaszokra, cikkekre
vagy bekezdésekre való hivatkozásokat,
internetes címekkel vagy a teljes szöveghez
való hozzáféréssel együtt)

Magyarázatok

A TVI rendszeresen konzultál a támogatást nyújtókkal a
tervek az állami támogatásokról szóló szabályok
megfelelőégének kapcsán. A TVI a megfelelőség
lehetőségeiről szintén tanácsot ad.

következő programozási időszakban is
folytatódjon.
2014-ben minimálisan 60 órányi képzés van
tervbe véve a különféle támogatást nyújtók
részére.
.
A
képzés
célközönsége
elsődlegesen az irányító hatóságok és a
közvetítő
szervezetek.
Egy
képzés
hozzávetőleg 3-6 órás, és 15-60 fő
részvételével zajlik. A képzés 2014-ben az
állami támogatás fogalma az eljárási
szabályok mellett különös figyelmet szentel a
2014. július 1-jén hatályba lépő új
szabályoknak. 2015-2020 közötti időszakban
is ezt a gyakorlatot kell követni, ugyanakkor a
képzések
formájukat
tekintve
problémamegoldó képességet fejlesztő és
gyakorlatorientált workshop-ok lesznek.
A TVI rendszeresen konzultál a támogatást
nyújtókkal a támogatási tervezetek az uniós
állami támogatásokra vonatkozó szabályokkal
való összeegyeztethetősége tekintetében. A
TVI gyakorlati tanácsok formájában is a
támogatást nyújtók rendelkezésére áll a
tervezetek uniós állami támogatási joggal való
összeegyeztethetőségének
megteremtése
érdekében.

A Támogatásokat Vizsgáló Iroda (továbbiakban: TVI)
megalapítása óta folyamatosan teljesíti az EU állami
támogatási szabályok hatékony alkalmazásáról szóló
előírást.
Az
intézkedést
jelenleg
a
37/2011-es
Kormányhatározat szabályozza.
A TVI-t 1999-ben hozták létre azzal a céllal, hogy biztosítsa
az EU állami támogatásokról szóló szabályozásának való
megfelelést még Magyarország EU csatlakozása előtt
(tvi.kormany.hu). A TVI jelenlegi tevékenységét a 37/2011
(III.22.)
az
állami
támogatásokkal
kapcsolatos
Kormányhatározat
(http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100037.K
OR) szabályozza a versennyel kapcsolatos szabályozások
EU és regionális támogatási térkép értelmében.
A TVI rendszeresen konzultál a támogatást nyújtókkal a
tervek az állami támogatásokról szóló szabályok
megfelelőségének kapcsán. A TVI a megfelelőség
lehetőségeiről tanácsot is ad.
2 további oldal érhető el a Magyar állami támogatások
rendszerével kapcsolatban:
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Két magyar állami
weboldal is működik:

támogatási

témájú

www.tvi.kormany.hu
www.atj.versenyjog.hu
Ez utóbbi az elektronikus változata az "Állami
Támogatások Joga" (State Aid Law) című
folyóiratnak, melynek papír változata a
támogatást nyújtók részére is megküldésre
kerül.

Előzetes
feltételrendszer

Prioritási tengelyek,
amelyekre
feltételrendszer
vonatkozik

Az előzetes
feltételrendsz
er teljesülése
(igen/nem/rés
zben)

Kritériumok

Kritériumok
teljesülése
(igen/nem)

Hivatkozás
(hivatkozás a stratégiákra, jogi aktusokra
vagy más vonatkozó dokumentumokra,
ideértve a vonatkozó szakaszokra, cikkekre
vagy bekezdésekre való hivatkozásokat,
internetes címekkel vagy a teljes szöveghez
való hozzáféréssel együtt)

Magyarázatok

www.tvi.kormany.hu
www.atj.versenyjog.hu

—A 2011/92/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv ( 2 ) (EIA) és a
2001/42/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv ( 3 ) (SEA) tényleges
alkalmazását biztosító intézkedések;

6. A környezeti hatásvizsgálattal
(EIA) és a stratégiai környezeti
vizsgálattal (SEA) kapcsolatos
környezetvédelmi jogszabályok
A környezeti hatásvizsgálattal és
a
stratégiai
környezeti
hatásvizsgálattal
kapcsolatos
uniós
környezetvédelmi
jogszabályok
tényleges
alkalmazását
biztosító
intézkedések megléte.

Teljesített

Az utóbbi az elektronikus változata a Állami Támogatások
Joga c. folyóiratnak. A papír alapú verzió a támogatást
nyújtóknak kerül megküldésre.
SEA: az Európai Parlament 2001/42/EC és a Tanács 2001.
június 27-i rányelve a környezetet érintő bizonyos tervek és
programok hatásainak értékelésével kapcsolatban teljesen
átültetésre került. A Bizottság megfelelőnek találta, nem
ellenkezett.
EIA: 2009-ben kötelezettség szegési eljárás indult
Magyarország ellen a Tanács 85/337/EEC (1985. június 27.)
irányelvének megsértése miatt, amely a környezetet érintő
bizonyos köz és privát projektek hatásainak értékeléséről
szól. Annak érdekében, hogy a magyar szabályozás teljesen
megfeleljen az irányelv követelményeinek, radikális
változások
kerültek
bevezetésre
a
hatásvizsgálati
rendszerben:

1,2,3,4

Teljesített

— Az EIA és SEA vizsgálatokra
vonatkozó irányelvek végrehajtásában
résztvevő munkatársak képzését és
tájékoztatását szolgáló intézkedések;
— A megfelelő adminisztratív kapacitások
rendelkezésre
állását
biztosító
intézkedések.;

Teljesített

Teljesített

82/2011 (V.18.). (Page 11687) Korm. hat.

308/2011 (XII. 23.) (Page 38775) Korm.hat.

267/2006 (XII.20.) (Page 12529) korm.hat. változás

263/2006 (XII.20.) (Page 12514) Korm.hat. változás

312/2012 (XI.8.) (Page 24878) Korm.hat. változás
A kötelezettségszegési eljárás 2013-ban lezárásra került.
A szükséges képzési stratégia elkészült. A szakemberek
továbbképzése,
tájékoztatása
a
stratégia
alapján
folyamatosan zajlik.
SEA: Az irányelv a következő
bevezetve:

2/2005 (I.11.) Korm. hat.

LIII. (1995) tv.

CXL. (2004) tv.

|

296

törvénykezéssel

lett

A 6. Környezeti Cselekvési Program
középidejű felülvizsgálatán, a Bizottság a
nemzeti szintű Környezeti Hatásvizsgálat
fejlesztésének szükségességét hangsúlyozta.
A Bizottság bejelentette a Környezeti
Hatásvizsgálati Irányelv (EIA) felülvizsgálatát.
A Bizottság 2012. október 26-án fogadta el
2011/92/EU irányelv módosításáról szóló
ajánlatot a környezetet érintő bizonyos köz- és
privát
projektek
hatásainak
értékelése
tárgyában. Az ajánlat tárgyalás alatt áll a
WPE-ben.
Ezalatt Magyarország az irányelv teljesítésén
dolgozik, a végrehajtásról a Bizottsággal
konzultálva.

Előzetes
feltételrendszer

Prioritási tengelyek,
amelyekre
feltételrendszer
vonatkozik

Az előzetes
feltételrendsz
er teljesülése
(igen/nem/rés
zben)

Kritériumok

Kritériumok
teljesülése
(igen/nem)

Hivatkozás
(hivatkozás a stratégiákra, jogi aktusokra
vagy más vonatkozó dokumentumokra,
ideértve a vonatkozó szakaszokra, cikkekre
vagy bekezdésekre való hivatkozásokat,
internetes címekkel vagy a teljes szöveghez
való hozzáféréssel együtt)

Magyarázatok

EIA: Az irányelv néhány jogszabályban került bevezetésre:

314/2005 (XII.25) (Page 11089) Korm.hat.

LIII. (1995) tv.

CXL. (2004) tv.

Korm.hat. 347/2006. (XII. 23.) (Page 13434)

Korm.hat. 72/1996. (V. 22.)

Korm. hat. 40/2002. (III. 21). (Page 2258)

157/2005. (VIII. 15.) (Page 6050) Korm.hat.

263/2006 (XII.20.) (Page 12514) Korm. hat.

267/2006 (XII.20.) (Page 12529) Korm.hat.

382/2007. (XII. 23.) (Page 14463) Korm.hat.

159/2010. (V. 6.) (Page 14523) Korm.hat.

320/2010. (XII. 27.) (Pgae 30563) Korm.hat.

Korm. hat. 327/2010. (XII. 27.) (Page 30652)

328/2010. (XII. 27.) (Page 30666) Korm.hat.

312/2012 (XI.8.) (Page 24878) Korm.hat.
A megvalósítása hatákonyága elektronikus folyamatok által
fejlesztve.
A
felelős szerv (Országos
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi Főfelügyelőség -OKTF) kapacitásai 2013ban megerősítésre kerültek.
7. Statisztikai rendszerek és
eredmény-mutatók
A
programok
eredményességének
és
hatásának
felméréséhez
szükséges
statisztikai
alap
megléte. Olyan eredménymutatórendszer
megléte,
amely
szükséges a várt eredmények
eléréséhez
leghatékonyabban
hozzájáruló
intézkedések
kiválasztásához, az előrehaladás
monitoringjához
és
a
hatásvizsgálat elvégzéséhez.

összes

Nem

— Olyan intézkedések vannak érvényben
a statisztikai adatok időben történő
begyűjtésére
és
összesítésére
vonatkozóan, amelyek kiterjednek a
következőkre:
— a források és a mechanizmusok
azonosítása a statisztikai hitelesség
biztosítása érdekében;
— az összegyűjtött adatok közzétételére
és
nyilvános
hozzáférhetőségére
vonatkozó intézkedések;

Nem

Felelős: a Kormány európai uniós források felhasználásáért
felelős szerve
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-

Az
OP-k
eredményindikátorai
kialakításakor
alapelv,
hogy
azok
elsősorban a már létező, hivatalos
statisztikai adatgyűjtésekből származzanak
(EUROSTAT, Központi Statisztikai Hivatal,
Nemzeti Adó-és Vámhivatal, Nemzeti
Munkaügyi Hivatal, stb.).
Felelős: Irányító hatóságok

-

Az ESZA közös eredményindikátoroknál
biztosítjuk a bizottsági definícióknak
megfelelő, mintán alapuló adatgyűjtéseket,
amellett, hogy a résztvevőkre vonatkozó
adatok
az
aktív
munkaerőpiaci

Előzetes
feltételrendszer

Prioritási tengelyek,
amelyekre
feltételrendszer
vonatkozik

Az előzetes
feltételrendsz
er teljesülése
(igen/nem/rés
zben)

Kritériumok

Kritériumok
teljesülése
(igen/nem)

Hivatkozás
(hivatkozás a stratégiákra, jogi aktusokra
vagy más vonatkozó dokumentumokra,
ideértve a vonatkozó szakaszokra, cikkekre
vagy bekezdésekre való hivatkozásokat,
internetes címekkel vagy a teljes szöveghez
való hozzáféréssel együtt)

Magyarázatok

beavatkozások esetében elérhetők az
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat részéről.
Ezek az adatok fokozatosan átvezetésre
kerülnek a 2014-2020-as központi IT
rendszerbe.
Felelős: a Kormány európai uniós források
felhasználásáért felelős szerve
-

A nyilvános adatbázisokból nem elérhető
indikátorok esetében, valamint az ESZA
eredményindikátorok kimutatásához a
rendszeres mintavételt és számításokat
végző szervezet kiválasztásra kerül.
Felelős: a Kormány európai uniós források
felhasználásáért felelős szerve

-

A hatásértékelések elkészítéséhez 2013
folyamán
megkezdődött
kapcsolt
adatbázisok (foglalkoztatási szolgálat, adó
hivatal, szociális támogatási államkincstári
adatbázis) beszerzése. Ezek esetében a
bekerülés várható ideje 2014. második
fele. A tapasztalatok alapján kialakításra
kerül
a
2014-2020-as
időszak
értékeléseihez szükséges adatok köre.
Felelős: a Kormány európai uniós források
felhasználásáért felelős szerve

Akcióterv:
- Eredményindikátorok
adatforrásainak
meghatározása: OP-k benyújtásáig
- Eredményindikátor
értékek
és
hatásértékeléshez szükséges, adatbázisok
beszerzésének
ütemterve:
értékelési
tervek benyújtásáig
- ESZA
mintavételes
adatfelvételek
előkészítése, közbeszerzés lefolytatása:
2014. december
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Előzetes
feltételrendszer

Prioritási tengelyek,
amelyekre
feltételrendszer
vonatkozik

Az előzetes
feltételrendsz
er teljesülése
(igen/nem/rés
zben)

Kritériumok

Kritériumok
teljesülése
(igen/nem)

Hivatkozás
(hivatkozás a stratégiákra, jogi aktusokra
vagy más vonatkozó dokumentumokra,
ideértve a vonatkozó szakaszokra, cikkekre
vagy bekezdésekre való hivatkozásokat,
internetes címekkel vagy a teljes szöveghez
való hozzáféréssel együtt)

Magyarázatok

-

Foglalkoztatási Szolgálat statisztikáinak
integrálása a 2014-2020-as központi IT
rendszerbe: 2016 vége
A 2014-2020-as központi IT rendszer
előkészítése 2013-ban megkezdődött. A
rendszer kialakítása során a hozzáférhetőség
és az adatok közételi kötelezettsége
figyelembe
került,
így
a
közzététel
biztosítható. A nyilvánosság biztosításának
alapjai
a
2007-2013-as
időszakban
lefektetésre
kerültek,
jelenleg
a
http://palyazat.gov.hu/ honlapon található
támogatáslekérdező
rendszeren
és az
aggregált indikátor adatok közzétételén
keresztül.
Határidő: Kormány döntése után azonnal
rendelkezésre áll. (2014. első fele)
Felelős: a Kormány európai uniós források
felhasználásáért
felelős
szerve

— Az eredménymutatók olyan hatékony
rendszere, amely magában foglalja:
— az egyes programok vonatkozásában
kiválasztott
eredménymutatókat,
feltüntetve azt is, hogy milyen indokkal
esett a választás a program keretében
finanszírozott
szakpolitikai
intézkedésekre;
— az említett mutatók célértékeinek
meghatározását;
— a következő követelményekkel való
összhangot minden mutató esetében: az
adatok megbízhatóak és statisztikailag
igazolhatóak,
egyértelmű
normatív
értelmezéssel
rendelkeznek,
a
szakpolitikai elvárásoknak megfelelően

Nem

Felelős: a Kormány európai uniós források felhasználásáért
felelős szerve
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-

Az
OP-k
eredményindikátorai
kialakításakor
alapelv,
hogy
azok
elsősorban a már létező, hivatalos
statisztikai adatgyűjtésekből származzanak
(EUROSTAT, Központi Statisztikai Hivatal,
Nemzeti Adó-és Vámhivatal, Nemzeti
Munkaügyi Hivatal,, stb.).
Eltérő esetben az irányító hatóság
meghatározza a rendszeres adatfelvétel
típusát, és gyakoriságát.
(Az adatbeszerzéseket a Kormány európai
uniós források felhasználásáért felelős
szerve végzi és az OP-kra összeállított
átfogó beszerzési tervet az értékelési terv
elkészítéséig összeállítja az I/1 ponttal
összhangban.)

Előzetes
feltételrendszer

Prioritási tengelyek,
amelyekre
feltételrendszer
vonatkozik

Az előzetes
feltételrendsz
er teljesülése
(igen/nem/rés
zben)

Kritériumok

Kritériumok
teljesülése
(igen/nem)

Hivatkozás
(hivatkozás a stratégiákra, jogi aktusokra
vagy más vonatkozó dokumentumokra,
ideértve a vonatkozó szakaszokra, cikkekre
vagy bekezdésekre való hivatkozásokat,
internetes címekkel vagy a teljes szöveghez
való hozzáféréssel együtt)

Magyarázatok

alkalmazhatóak és időszerűek;

-

-

-

Eredményindikátorok
adatforrásainak
meghatározása: OP-k benyújtásáig
Felelős: Irányító Hatóságok
A célértékek meghatározása az eddigi
értékelések alapján, figyelembe véve az
adott OP prioritásokra vonatkozó nemzeti
és EU-s stratégiákban meghatározott
célértéke szerint történik.
Határidő:
AZ
eredményindikátorok
adatforrásainak meghatározása az OP-k
benyújtásáig
Felelős: Irányító Hatóságok
Az ex ante értékelések kitérnek az OPkban alkalmazott indikátorok vizsgálatára a
kritériumnál
meghatározott
feltételek
mentén (is).
Határidő: OP-k benyújtásáig
Felelős: Irányító Hatóságok
Az OP-k benyújtásáig a minőségbiztosítási
szerepet az ex ante értékelések látják el a
meghatározott kritériumnak megfelelően a
beavatkozási logika és az indikátorok
kiválasztásának
összhangjának
vizsgálatával.
A programok végrehajtása idejére nemzeti
indikátor munkacsoport kerül felállításra,
amely vizsgálja az egyes OP-kban
alkalmazott indikátorok konzisztenciáját, a
mérések
elvégzését,
az
adatok
beszerzését.
A
nemzeti
indikátor
munkacsoport eljárásrendjét az Egységes
Működési
Kézikönyv
függeléke
tartalmazza.
Akcióterv: Nemzeti Indikátor munkacsoport
felállítása: 2014. év végéig
Felelős: a Kormány európai uniós források
felhasználásáért
felelős
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Előzetes
feltételrendszer

Prioritási tengelyek,
amelyekre
feltételrendszer
vonatkozik

Az előzetes
feltételrendsz
er teljesülése
(igen/nem/rés
zben)

Kritériumok

Kritériumok
teljesülése
(igen/nem)

Hivatkozás
(hivatkozás a stratégiákra, jogi aktusokra
vagy más vonatkozó dokumentumokra,
ideértve a vonatkozó szakaszokra, cikkekre
vagy bekezdésekre való hivatkozásokat,
internetes címekkel vagy a teljes szöveghez
való hozzáféréssel együtt)

Magyarázatok

szerve

Nem
— eljárások rendelkezésre állását
annak biztosítására, hogy a program
által finanszírozott minden művelet
esetében
hatékony
mutatókat
alkalmaznak.

Felelős szervezet: a Kormány európai uniós források
felhasználásáért felelős szerve

-

-

-
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Az
OP-k
eredményindikátorai
kialakításakor
alapelv,
hogy
azok
elsősorban a már létező, hivatalos
statisztikai adatgyűjtésekből származzanak
(EUROSTAT, Központi Statisztikai Hivatal,
Nemzeti Adó-és Vámhivatal, Nemzeti
Munkaügyi Hivatal stb.).
Eltérő esetben az irányító hatóság
meghatározza a rendszeres adatfelvétel
típusát, és gyakoriságát.
(Az adatbeszerzéseket a Kormány európai
uniós források felhasználásáért felelős
szerve végzi és az OP-kra összeállított
átfogó beszerzési tervet az értékelési terv
elkészítéséig összeállítja az I/1 ponttal
összhangban.)
Eredményindikátorok
adatforrásainak
meghatározása: OP-k benyújtásáig
Felelősök: Irányító Hatóságok
A célértékek meghatározása az eddigi
értékelések alapján, figyelembe véve az
adott OP prioritásokra vonatkozó nemzeti
és EU-s stratégiákban meghatározott
célértéke szerint történik.
Határidő:
AZ
eredményindikátorok
adatforrásainak meghatározása az OP-k
benyújtásáig
Felelős: Irányító Hatóságok
Az ex ante értékelések kitérnek az OPkban alkalmazott indikátorok vizsgálatára a

Előzetes
feltételrendszer

Prioritási tengelyek,
amelyekre
feltételrendszer
vonatkozik

Az előzetes
feltételrendsz
er teljesülése
(igen/nem/rés
zben)

Kritériumok

Kritériumok
teljesülése
(igen/nem)

Hivatkozás
(hivatkozás a stratégiákra, jogi aktusokra
vagy más vonatkozó dokumentumokra,
ideértve a vonatkozó szakaszokra, cikkekre
vagy bekezdésekre való hivatkozásokat,
internetes címekkel vagy a teljes szöveghez
való hozzáféréssel együtt)

Magyarázatok

-

kritériumnál
meghatározott
feltételek
mentén (is).
Határidő: OP-k benyújtásáig
Felelős: Irányító Hatóságok
Az OP-k benyújtásáig a minőségbiztosítási
szerepet az ex ante értékelések látják el a
meghatározott kritériumnak megfelelően a
beavatkozási logika és az indikátorok
kiválasztásának
összhangjának
vizsgálatával.
A programok végrehajtása idejére nemzeti
indikátor munkacsoport kerül felállításra,
amely vizsgálja az egyes OP-kban
alkalmazott indikátorok konzisztenciáját, a
mérések
elvégzését,
az
adatok
beszerzését.
A
nemzeti
indikátor
munkacsoport eljárásrendjét az Egységes
Működési
Kézikönyv
függeléke
tartalmazza.
Akcióterv: Nemzeti Indikátor munkacsoport
felállítása: 2014. év végéig
Felelős: a Kormány európai uniós források
felhasználásáért
felelős
szerve
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9.2. Az előzetes feltételrendszer teljesítését
161
szervezetek és az ütemterv ismertetése
119. táblázat: Az alkalmazandó
szükséges intézkedések

általános

szolgáló

előzetes

intézkedések,

feltételrendszer

Általános
előzetes
feltételrendszer

Nem
teljesült
kritériumok

Meghozandó intézkedések

1.
Hátrányos
megkülönböztetés
elleni intézkedések
Az ESB-alapok terén a
hátrányos
megkülönböztetés
elleni
uniós
jogszabályok
végrehajtását
és
alkalmazását biztosító
adminisztratív
kapacitások megléte.

Intézkedések a A horizontális szempontok érvényesítésére
hatóságok ESB- és jó gyakorlataira a végrehajtási
intézményrendszer
munkatársai
alapok
felkészítésre kerülnek . Amennyiben azt a
kezelésében és
pályázóktól érkező igények indokolják, úgy
irányításában
adminisztrációjukat megkönnyítő speciális
részt
vevő dokumentumokat bocsátunk rendelkezésre.
személyzetének
képzésére
a - A Kormány európai uniós források
felhasználásáért
felelős
szervénél
hátrányos
kialakított központi koordináció (KKSZ)
megkülönbözteté
alakítja ki az európai uniós alapok
s elleni uniós
felhasználásával
kapcsolatos,
az
jogszabályok és
intézményrendszert
érintő
képzések
szakpolitika
tartalmi elemeit, különös tekintettel a
terén.
horizontális elvek érvényesülését hivatott

a

felelős

teljesítéséhez

Határidő
(dátum)

Felelős szervezetek

2015
I.
negyedév

Felelős
szervezet:
a
Kormány
európai
uniós
források
felhasználásáért
felelős szerve

2014
III.
negyedév

Felelős szervezet: a
Kormány
európai uniós
források
felhasználásáé
rt felelős
szerve

képzési modulok tekintetében.

-

161

2014 első negyedévében jóváhagyásra
kerül
a
fejlesztéspolitikai
intézményrendszerre vonatkozó egységes
képzési stratégia és a központilag
szervezendő képzéseket tartalmazó képzési
terv,
melynek
keretében
a
KKSZ
meghatározza, és szeptember végéig
kidolgozza az európai uniós alapok
felhasználásával
kapcsolatos,
az
intézményrendszert érintő kötelező központi
képzések tartalmi elemeit. A központilag
szervezendő
kötelező
képzések
témaköreinek meghatározásánál alapvető
szempont
a
jogszabályokból
eredő
kötelezettségek figyelembe vétele, a
végrehajtási rendszer alapfolyamatainak
bemutatása,
illetve
a
munkavégzés
maximális
támogatása.
A
képzések
célcsoportját
a
KKSZ,
az
irányító
hatóságok, igazoló és ellenőrző hatóságok
és a közreműködő szervezetek munkatársai
képezik. A horizontális szempontú kötelező
képzési modulok kialakításába bevonásra
kerül az Egyenlő Bánásmód Hatóság,
valamint az átfogó ismeretek biztosítása
érdekében
a
folyamat
során
együttműködünk az érdekelt civil és egyházi
szervezetekkel.

2014
I.
negyedév

A horizontális szempontú kötelező
képzési
modulok
kialakításába
bevonásra kerül az Egyenlő Bánásmód
Hatóság, valamint az átfogó ismeretek

2014
II.
negyedév

Felelős szervezet: a
Kormány
európai uniós
források
felhasználásáé
rt felelős
szerve

Felelős szervezet: a
Kormány
európai uniós

A 25. és a 26. táblázat csak azokat az alkalmazandó általános és tematikus előzetes
feltételrendszereket tartalmazza, amelyek egyáltalán nem, vagy csak részben teljesültek
(lásd a 24. táblázatot) az operatív program benyújtása idején.
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Általános
előzetes
feltételrendszer

Nem
teljesült
kritériumok

Meghozandó intézkedések

Határidő
(dátum)

biztosítása érdekében a folyamat során
együttműködünk az érdekelt civil és
egyházi szervezetekkel.

2.
Nemek
közötti
egyenlőség
Az ESB-alapok terén a
nemek
közötti
egyenlőség
előmozdítását
célzó
uniós
jogszabályok
végrehajtását
és
alkalmazását biztosító
adminisztratív
kapacitások megléte.

— Intézkedések
a
hatóságok
ESB-alapok
kezelésében és
irányításában
részt
vevő
személyzetének
képzésére
a
hátrányos
megkülönbözteté
s elleni uniós
jogszabályok és
szakpolitika
terén.

források
felhasználásáé
rt felelős
szerve

Magyarországon az egyenlő bánásmód
követelményének érvényesülését az
Egyenlő Bánásmód Hatóság ellenőrzi,
melyet az Országgyűlés az Egyenlő
bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény alapján hozott létre. A Hatóság
független szervként csak a törvényeknek
van alárendelve, valamint országos
hatáskörrel
rendelkezik.
Főbb
tevékenységi
körei
a
következők:
országos megyei egyenlőbánásmódreferensi
hálózat
kiépítése
és
működtetése,
sajátfejlesztésű
tréninganyag
kidolgozása
és
az
akkreditált képzések megszervezése,
társadalomtudományi
kutatások
megvalósítása,
társadalmi
szemléletformálás
az
integrált
kommunikáció eszközeivel. A KKSZ
figyelembe veszi továbbá, hogy a képzés
keretében a horizontális elvek OPspecifikusan kerüljenek bemutatásra.
A horizontális szempontok érvényesítésére
és
jó
gyakorlataira
a
végrehajtási
intézményrendszer
és
a
kedvezményezettek egyaránt felkészítésre
kerülnek.

2014
III.
negyedév

-

A Kormány európai uniós források
felhasználásáért
felelős
szervénél
kialakított központi koordináció (KKSZ)
alakítja ki az európai uniós alapok
felhasználásával
kapcsolatos,
az
intézményrendszert
érintő
képzések
tartalmi elemeit, különös tekintettel a
horizontális elvek érvényesülését hivatott
képzési modulok tekintetében.

2014
III.
negyedév

-

2014 első negyedévében elfogadásra
kerül az egységes képzési terv, melynek
keretében a KKSZ meghatározza, és
szeptember végéig kidolgozza az európai
uniós
alapok
felhasználásával
kapcsolatos,
az
intézményrendszert
érintő képzések tartalmi elemeit.
A
képzések célcsoportját a KKSZ, az
irányító hatóságok, igazoló és ellenőrző
hatóságok
és
a
közreműködő
szervezetek munkatársai képezik. A
képzési tervet alkotó kötelező képzések a
Horizontális
elvek
érvényesülése,
Integritás és etika, Állami támogatások,
Hitelesítés, valamint a Strukturális Alapok

2014
I.
negyedév

-

Felelős szervezetek

2015
I.
negyedév

Felelős szervezet: a
Kormány
európai uniós
források
felhasználásáé
rt felelős
szerve

Felelős szervezet: a
Kormány
európai uniós
források
felhasználásáé
rt felelős
szerve

Felelős szervezet: a
Kormány
európai uniós
források
felhasználásáé
rt felelős
szerve

Felelős szervezet: a
Kormány
európai uniós
források
felhasználásáé
rt felelős
szerve
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Általános
előzetes
feltételrendszer

Nem
teljesült
kritériumok

Meghozandó intézkedések

Határidő
(dátum)

Felelős szervezetek

ismeretei témákra épülnek.
A horizontális szempontú kötelező
képzési
modulok
kialakításába
bevonásra kerül az Egyenlő Bánásmód
Hatóság, együttműködünk az érdekelt
civil és egyházi szervezetekkel.

2014
II.
negyedév

Intézkedések a A horizontális szempontok érvényesítésére
hatóságok ESB- és jó gyakorlataira a végrehajtási
intézményrendszer
és
a
alapok
kedvezményezettek egyaránt felkészítésre
kezelésében és
kerülnek.
irányításában
részt
vevő
személyzetének
képzésére
a
fogyatékossággal
- A Kormány európai uniós források
kapcsolatos
felhasználásáért
felelős
szervénél
uniós
kialakított központi koordináció (KKSZ)
jogszabályok és
alakítja ki az európai uniós alapok
szakpolitika
felhasználásával
kapcsolatos,
az
terén, beleértve
intézményrendszert
érintő
képzések
tartalmi elemeit, különös tekintettel a
az
horizontális elvek érvényesülését hivatott
akadálymentesíté
képzési modulok tekintetében.
st
és
a
2014 első negyedévében elfogadásra
fogyatékossággal
kerül az egységes képzési terv, melynek
élő
személyek
keretében a KKSZ meghatározza, és
jogairól
szóló
szeptember végéig kidolgozza az európai
ENSZuniós
alapok
felhasználásával
egyezmény
kapcsolatos,
az
intézményrendszert
gyakorlati
érintő képzések tartalmi elemeit. A
képzések célcsoportját a KKSZ, az
alkalmazását az
irányító hatóságok, igazoló és ellenőrző
uniós és adott
hatóságok
és
a
közreműködő
esetben
a
szervezetek munkatársai képezik. A
nemzeti
képzési tervet alkotó kötelező képzések a
jogszabályoknak
Horizontális
elvek
érvényesülése,
megfelelően;
Integritás és etika, Állami támogatások,

2015
I.
negyedév

-

3. Fogyatékosság
Az ESB-alapok terén a
fogyatékossággal élő
személyek
jogairól
szóló
ENSZegyezmény
végrehajtását
és
alkalmazását biztosító
adminisztratív
kapacitások megléte a
2010/48/EK
tanácsi
határozattal ( 1 )
összhangban.

Hitelesítés, valamint a Strukturális Alapok
ismeretei témákra épülnek.
A horizontális szempontú kötelező képzési
modulok kialakításába bevonásra kerül az
Egyenlő
Bánásmód
Hatóság,
együttműködünk az érdekelt civil és egyházi
szervezetekkel.

2014
III.
negyedév

2014
I.
negyedév

2014
II.
negyedév

-

-

Magyarországon az egyenlő bánásmód
követelményének érvényesülését az
Egyenlő Bánásmód Hatóság ellenőrzi,
melyet az Országgyűlés az Egyenlő
bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény alapján hozott létre. A Hatóság

2014
III.
negyedév

Felelős szervezet: a
Kormány
európai uniós
források
felhasználásáé
rt felelős
szerve

Felelős szervezet: a
Kormány
európai uniós
források
felhasználásáé
rt felelős
szerve

Felelős szervezet: a
Kormány
európai uniós
források
felhasználásáé
rt felelős
szerve

Felelős szervezet: a
Kormány
európai uniós
források
felhasználásáé
rt felelős
szerve

Felelős szervezet: a
Kormány
európai uniós
források
felhasználásáé
rt felelős
szerve

Felelős szervezet: a
Kormány
európai uniós
források
felhasználásáé
rt felelős
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Általános
előzetes
feltételrendszer

Nem
teljesült
kritériumok

Meghozandó intézkedések

Határidő
(dátum)

független szervként csak a törvényeknek
van alárendelve, valamint országos
hatáskörrel
rendelkezik.
Főbb
tevékenységi
körei
a
következők:
országos megyei egyenlőbánásmódreferensi
hálózat
kiépítése
és
működtetése,
sajátfejlesztésű
tréninganyag
kidolgozása
és
az
akkreditált képzések megszervezése,
társadalomtudományi
kutatások
megvalósítása,
társadalmi
szemléletformálás
az
integrált
kommunikáció eszközeivel. A KKSZ
figyelembe veszi továbbá, hogy a képzés
keretében a horizontális elvek OPspecifikusan kerüljenek bemutatásra.

7.
Statisztikai
rendszerek
és
eredmény-mutatók
A
programok
eredményességének
és
hatásának
felméréséhez
szükséges statisztikai
alap megléte. Olyan
eredménymutatórendszer
megléte,
amely szükséges a várt
eredmények
eléréséhez
leghatékonyabban
hozzájáruló
intézkedések
kiválasztásához,
az
előrehaladás
monitoringjához és a
hatásvizsgálat
elvégzéséhez.

—
Olyan
intézkedések
vannak
érvényben
a
statisztikai adatok
időben
történő
begyűjtésére és
összesítésére
vonatkozóan,
amelyek
kiterjednek
a
következőkre:
— a források és a
mechanizmusok
azonosítása
a
statisztikai
hitelesség
biztosítása
érdekében;
—
az
összegyűjtött
adatok
közzétételére és
nyilvános
hozzáférhetőség
ére
vonatkozó
intézkedések;

—
Az
eredménymutató
k olyan hatékony
rendszere, amely

Felelős szervezetek
szerve

-

Eredményindikátorok
adatforrásainak
meghatározása:
OP-k benyújtásáig

2014.
március
31.

a Kormány európai uniós
források felhasználásáért
felelős szerve

-

Eredményindikátor
értékek
és
hatásértékeléshez
szükséges,
adatbázisok
beszerzésének
ütemterve:
értékelési
tervek
benyújtásáig

2014.
március
31.

a Kormány európai uniós
források felhasználásáért
felelős szerve

-

ESZA mintavételes adatfelvételek
előkészítése,
közbeszerzés
lefolytatása: 2014. december

2014.
dec.

a Kormány európai uniós
források felhasználásáért
felelős szerve

Foglalkoztatási
Szolgálat
statisztikáinak integrálása a 20142020-as központi IT rendszerbe:
2016 vége
A 2014-2020-as központi IT rendszer
előkészítése 2013-ban megkezdődött.
A rendszer kialakítása során a
hozzáférhetőség és az adatok közételi
kötelezettsége figyelembe került, így a
közzététel biztosítható. A nyilvánosság
biztosításának alapjai a 2007-2013-as
időszakban
lefektetésre
kerültek,
jelenleg
a
http://palyazat.gov.hu/
honlapon
található
támogatáslekérdező rendszeren és az
aggregált
indikátor
adatok
közzétételén keresztül.
Határidő: Kormány döntése után
azonnal rendelkezésre áll. (2014. első
fele)
- Az
OP-k
eredményindikátorai
kialakításakor alapelv, hogy azok
elsősorban a már létező, hivatalos
statisztikai
adatgyűjtésekből

2016.
dec.

a Kormány európai uniós
források felhasználásáért
felelős szerve

2014. jún.
30.

a Kormány európai uniós
források felhasználásáért
felelős szerve

2014.
március
31.

Irányító Hatóságok

-
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Általános
előzetes
feltételrendszer

Nem
teljesült
kritériumok
magában foglalja:
—
az
egyes
programok
vonatkozásában
kiválasztott
eredménymutató
kat,
feltüntetve
azt
is,
hogy
milyen indokkal
esett a választás
a
program
keretében
finanszírozott
szakpolitikai
intézkedésekre;
— az említett
mutatók
célértékeinek
meghatározását;
— a következő
követelményekke
l való összhangot
minden
mutató
esetében:
az
adatok
megbízhatóak és
statisztikailag
igazolhatóak,
egyértelmű
normatív
értelmezéssel
rendelkeznek, a
szakpolitikai
elvárásoknak
megfelelően
alkalmazhatóak
és időszerűek;

részben teljesült
—
eljárások
rendelkezésre
állását annak
biztosítására,
hogy
a
program által
finanszírozott
minden
művelet

Meghozandó intézkedések

-

-

-

-

származzanak
(EUROSTAT,
Központi
Statisztikai
Hivatal,
Nemzeti
Adó-és
Vámhivatal,
Nemzeti Munkaügyi Hivatal,, stb.).
Eltérő esetben az irányító hatóság
meghatározza
a
rendszeres
adatfelvétel
típusát,
és
gyakoriságát.
(Az adatbeszerzéseket a a Kormány
európai
uniós
források
felhasználásáért felelős
szerve
végzi és az OP-kra összeállított
átfogó
beszerzési
tervet
az
értékelési
terv
elkészítéséig
összeállítja
az
I/1
ponttal
összhangban.)
A célértékek meghatározása az
eddigi
értékelések
alapján,
figyelembe véve az adott OP
prioritásokra vonatkozó nemzeti és
EU-s stratégiákban meghatározott
célértéke szerint történik.
Az ex ante értékelések kitérnek az
OP-kban alkalmazott indikátorok
vizsgálatára
a
kritériumnál
meghatározott feltételek mentén
(is).
Az
OP-k
benyújtásáig
a
minőségbiztosítási szerepet az ex
ante értékelések látják el a
meghatározott
kritériumnak
megfelelően a beavatkozási logika
és az indikátorok kiválasztásának
összhangjának vizsgálatával.
A programok végrehajtása idejére
nemzeti indikátor munkacsoport
kerül felállításra, amely vizsgálja az
egyes
OP-kban
alkalmazott
indikátorok
konzisztenciáját,
a
mérések elvégzését, az adatok
beszerzését. A nemzeti indikátor
munkacsoport eljárásrendjét az
Egységes Működési Kézikönyv
függeléke tartalmazza.
Az
OP-k
eredményindikátorai
kialakításakor alapelv, hogy azok
elsősorban a már létező, hivatalos
statisztikai
adatgyűjtésekből
származzanak
(EUROSTAT,
Központi
Statisztikai
Hivatal,
Nemzeti
Adó-és
Vámhivatal,
Nemzeti Munkaügyi Hivatal,, stb.).
Eltérő esetben az irányító hatóság
meghatározza
a
rendszeres

Határidő
(dátum)

Felelős szervezetek

2014.
március
31.

Irányító Hatóságok

2014.
december

a Kormány európai uniós
források felhasználásáért
felelős szerve

2014.
március
31.

Irányító Hatóságok
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Általános
előzetes
feltételrendszer

Nem
teljesült
kritériumok

Meghozandó intézkedések

esetében
hatékony
mutatókat
alkalmaznak.

Határidő
(dátum)

Felelős szervezetek

2014.
március
31.

Irányító Hatóságok

adatfelvétel
típusát,
és
gyakoriságát.
(Az adatbeszerzéseket a Kormány
európai
uniós
források
felhasználásáért felelős
szerve
végzi és az OP-kra összeállított
átfogó
beszerzési
tervet
az
értékelési
terv
elkészítéséig
összeállítja
az
I/1
ponttal
összhangban.)
-

A célértékek meghatározása az
eddigi
értékelések
alapján,
figyelembe véve az adott OP
prioritásokra vonatkozó nemzeti és
EU-s stratégiákban meghatározott
célértéke szerint történik.

-

Az ex ante értékelések kitérnek az
OP-kban alkalmazott indikátorok
vizsgálatára
a
kritériumnál
meghatározott feltételek mentén
(is).

-

Az
OP-k
benyújtásáig
a
minőségbiztosítási szerepet az ex
ante értékelések látják el a
meghatározott
kritériumnak
megfelelően a beavatkozási logika
és az indikátorok kiválasztásának
összhangjának vizsgálatával.
A programok végrehajtása idejére
nemzeti indikátor munkacsoport
kerül felállításra, amely vizsgálja az
egyes
OP-kban
alkalmazott
indikátorok
konzisztenciáját,
a
mérések elvégzését, az adatok
beszerzését. A nemzeti indikátor
munkacsoport eljárásrendjét az
Egységes Működési Kézikönyv
függeléke tartalmazza.
Akcióterv:
Nemzeti
Indikátor
munkacsoport felállítása: 2014. év
végéig

Irányító Hatóságok
2014.
március
31.
2014.
december

a Kormány európai uniós
források
felhasználás
áért felelős
szerve

120. táblázat: Az alkalmazandó tematikus előzetes feltételrendszer teljesítéséhez
szükséges intézkedések
Tematikus
előzetes
feltételrendszer

Nem teljesült
kritériu-mok

Meghozandó
intézkedések

Határidő (dátum)

Felelős szervezetek

1.1.
Kutatás
és
innováció: A nemzeti
reformprogrammal
összhangban
álló

—
Olyan
intelligens
specializációra
vonatkozó

A
Tudománypolitikai
Stratégia
első
közigazgatási

2014. március

tudománypolitikáért
felelős tárca

|

308

Tematikus
előzetes
feltételrendszer

Nem teljesült
kritériu-mok

Meghozandó
intézkedések

intelligens
specializációra
vonatkozó nemzeti vagy
regionális
stratégia
megléte
a
magánfinanszírozású
kutatások és innováció
kiadásainak intenzívebb
hasznosítására, amely
megfelel a jól teljesítő
nemzeti vagy regionális
K+I
rendszerek
funkcióinak.

nemzeti vagy
regionális
stratégia van
érvényben,
amely:
— SWOT vagy
ahhoz hasonló
elemzésen
alapul annak
érdekében,
hogy
a
forrásokat
korlátozott
számú kutatási
és innovációs
prioritásra
lehessen
összpontosítan
i;.
—
a
magánszféra
KTF
beruházásait
ösztönző
intézkedéseket
körvonalaz;
— monitoring
mechanizmust
foglal
magában.
— Sor került a
kutatás
és
innováció
céljára
rendelkezésre
álló
költségvetési
forrásokat
körvonalazó
keret
elfogadására

egyeztetésének
eredményei
átvezetésre
kerülnek,
ezt
követően
a
második
közigazgatási
egyeztetés
lefolytatása
A
Tudománypolitikai
Stratégia
Kormányzati
elfogadása
S3 irányítási
rendszer
felállítása,
"beüzemelése"

Határidő (dátum)

Felelős szervezetek

2014. március

tudománypolitikáért
felelős tárca

2014. március

Kérdőív fejlesztés
befejezése

2014. március

Tárcaközi S3
munkacsoport
ülés

2014. március

Országos S3
Irányító Testület
ülés (napirenden:
a
munkaszervezés
és a kérdőív)
S3 képzési
struktúra és
tematika
kidolgozása
Online kérdőívprogramozás és
tesztelés
Megyei
workshopok: a.)
félig strukturált
konzultáció a
helyi szakosodási
lehetőségekről b.)
felkészítés a
felmérés 1. körére
Az országos
felmérés 1.
körének
lebonyolítása
Kérdőív-adatok
elemzése

2014. március

2014. március

2014. március

2014. március

2014. március

2014. március

kutatás-fejlesztésért és
technológiai
innovációért felelős
tárca
kutatás-fejlesztésért és
technológiai
innovációért felelős
tárca
kutatás-fejlesztésért és
technológiai
innovációért felelős
tárca
kutatás-fejlesztésért és
technológiai
innovációért felelős
tárca
kutatás-fejlesztésért és
technológiai
innovációért felelős
tárca
kutatás-fejlesztésért és
technológiai
innovációért felelős
tárca
kutatás-fejlesztésért és
technológiai
innovációért felelős
tárca

kutatás-fejlesztésért és
technológiai
innovációért felelős
tárca
kutatás-fejlesztésért és
technológiai
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Tematikus
előzetes
feltételrendszer

Nem teljesült
kritériu-mok

Meghozandó
intézkedések

Tárcaközi S3
munkacsoport
ülés
Országos S3
Irányító Testület
ülés: a felmérés
eredményei
Felkészülés a
charrette 1.
állomására
(facilitátorok,
regionális
helyszínek,
fókuszcsoportkérdések,
felmérési és
megyei WS
eredmények)
Strukturált
workshop-sorozat
a 7 régióban: a
charrette 1.
állomása
A charette 1.
eredményeinek
feldolgozása ("1.
nemzeti szintű S3
konszolidáció") és
felkészülés a
charrette 2.
állomására
Strukturált
workshop-sorozat
a 7 régióban: a
charrette 2.
állomása

Határidő (dátum)

2014. március

2014. március

Felelős szervezetek
innovációért felelős
tárca
kutatás-fejlesztésért és
technológiai
innovációért felelős
tárca
kutatás-fejlesztésért és
technológiai
innovációért felelős
tárca
kutatás-fejlesztésért és
technológiai
innovációért felelős
tárca

2014. március

2014. március

2014. április

2014. április

A charrette 2.
eredményeinek
feldolgozása

2014. május

Tárcaközi S3
munkacsoport
ülés

2014. május

Országos S3
Irányító Testület
ülés (napirenden:
a charrette 2
eredmények, "2.
nemzeti szintű S3
konszolidáció")

2014. május

kutatás-fejlesztésért és
technológiai
innovációért felelős
tárca
kutatás-fejlesztésért és
technológiai
innovációért felelős
tárca

kutatás-fejlesztésért és
technológiai
innovációért felelős
tárca
kutatás-fejlesztésért és
technológiai
innovációért felelős
tárca
kutatás-fejlesztésért és
technológiai
innovációért felelős
tárca
kutatás-fejlesztésért és
technológiai
innovációért felelős
tárca
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Tematikus
előzetes
feltételrendszer

Nem teljesült
kritériu-mok

Meghozandó
intézkedések
Nemzeti S3
Stratégia első
tervezet
véglegesítése
Társadalmi
konzultáció és
országos
felmérés a
véleményekről

— Sor került
az
uniós
prioritásokhoz
és
adott
esetben
a
Kutatási
Infrastruktúrák
Európai
Stratégiai
Fórumához
(ESFRI)
kapcsolódó
beruházások
költségvetési
tervezésére és
rangsorolására
vonatkozó
indikatív

2014. május

2014. június

Kérdőív-adatok
és a vélemények
feldolgozása

2014. június

Nemzeti S3
Stratégia átdolgozott
tervezet

2014. július

Tárcaközi S3
munkacsoport
ülés

2014. július

Országos S3
Irányító Testület
ülés (napirenden:
a Nemzeti S3
Stratégia
véglegesítése)

2014. július

Nemzetközi S3
konferencia

1.2.
Kutatási
és
innovációs
infrastruktúra.
A
beruházások
költségvetési
tervezésére
és
rangsorolására
vonatkozó többéves terv
megléte.

Határidő (dátum)

A Nemzeti S3
Stratégia
közigazgatási
egyeztetésének
megkezdése
Az
EU
K&F
szakpolitikai
és
jogalkotási
fejlemények
folyamatos
inkluzív nyomon
követése
A létező európai
kutatási
infrastruktúra és
kapacitás
folyamatos
értékelése,
összhangban az
európai és hazai
K+F prioritásokkal
és igényekkel
Az 1.2 ex ante

2014. július

2014. július

Felelős szervezetek
kutatás-fejlesztésért és
technológiai
innovációért felelős
tárca
kutatás-fejlesztésért és
technológiai
innovációért felelős
tárca
kutatás-fejlesztésért és
technológiai
innovációért felelős
tárca
kutatás-fejlesztésért és
technológiai
innovációért felelős
tárca
kutatás-fejlesztésért és
technológiai
innovációért felelős
tárca
kutatás-fejlesztésért és
technológiai
innovációért felelős
tárca

kutatás-fejlesztésért és
technológiai
innovációért felelős
tárca
kutatás-fejlesztésért és
technológiai
innovációért felelős
tárca

(Folyamatos)
2014. augusztus

kutatás-fejlesztésért és
technológiai
innovációért felelős
tárca

(Folyamatos)
2014. augusztus

kutatás-fejlesztésért és
technológiai
innovációért felelős
tárca

2014. augusztus

kutatás-fejlesztésért és
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Tematikus
előzetes
feltételrendszer

8.1. Az aktív munkaerőpiaci intézkedéseket a
foglalkoztatási

Nem teljesült
kritériu-mok

Meghozandó
intézkedések

többéves terv
elfogadására.

kondicionalitás
egyik
kiemelt
elemét
képező
ESFRI priorizálási
eljárás egy előre
definiált,
„multistakeholder”
folyamat
részeként zajlik.
Az 1.2 ex ante
kondicionalitás
keretében
végzendő
priorizálásnak
reszponzív
viszonyban
kell
állnia
az
intelligens
szakosodási
stratégia
által
beazonosított
igényekkel, ezért
elengedhetetlen
az
intelligens
szakosodási
stratégia
tervezésének
interaktív nyomon
követése (illetve a
beazonosított
igények adekvát
beépítése).
Az előre láthatóan
rendelkezésre
álló költségvetési
források
beazonosítása és
hozzárendelése a
K+F
infrastrukturális
beruházási
prioritásokhoz.
Az
infrastrukturális
beruházások
költségvetési
tervezésére
és
rangsorolására
vonatkozó
többéves indikatív
terv
véglegesítése.
A
profiling
rendszerre
vonatkozó teljes

Személyre
szabott
szolgáltatások,

Határidő (dátum)

Felelős szervezetek
technológiai
innovációért felelős
tárca

(Folyamatos)
2014. augusztus

kutatás-fejlesztésért és
technológiai
innovációért felelős
tárca

(Folyamatos)
2014. augusztus
kutatás-fejlesztésért és
technológiai
innovációért felelős
tárca

2014. augusztus

kutatás-fejlesztésért és
technológiai
innovációért felelős
tárca

2014. szeptember 30.

foglalkoztatásért felelős
tárca
(Nemzeti
Foglalkoztatási
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Tematikus
előzetes
feltételrendszer

Nem teljesült
kritériu-mok

Meghozandó
intézkedések

iránymutatásokra
figyelemmel dolgozzák
ki és hajtják végre.

illetve aktív és
megelőző
munkaerő-piaci
intézkedések
korai
stádiumban,
amelyek
minden
munkakereső
számára
elérhetők,
ugyanakkor a
társadalmi
leszakadás
legerősebb
kockázatának
kitett
csoportokra
összpontosítan
ak, ideértve a
marginális
helyzetű
közösségekből
származó
személyeket is;

dokumentáció
véglegesítése
Az új informatikai
rendszer
kiépítésének
befejezése
és
tesztelése
Az új rendszerben
dolgozók részére
belső képzések
szervezése
A
profiling
rendszer
teljes
körű bevezetése

Határidő (dátum)

2015. március 30.

2015. június 30.

2015. december 31.

Felelős szervezetek
Szolgálat,
Nemzeti
Munkaügyi Hivatal)
foglalkoztatásért felelős
tárca
(Nemzeti
Foglalkoztatási
Szolgálat,
Nemzeti
Munkaügyi Hivatal)
foglalkoztatásért felelős
tárca
(Nemzeti
Foglalkoztatási
Szolgálat,
Nemzeti
Munkaügyi Hivatal)
foglalkoztatásért felelős
tárca
(Nemzeti
Foglalkoztatási
Szolgálat,
Nemzeti
Munkaügyi Hivatal)
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10. A KEDVEZMÉNYEZETTEK ADMINISZTRATÍV TERHEINEK CSÖKKENTÉSE
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (6) bekezdésének c) pontja)

A kedvezményezettek adminisztratív terhei felmérésének összefoglalása, és szükség
esetén az adminisztratív terhek csökkentése elérése érdekében tervezett intézkedések
indikatív időkerettel.

A 2007-2013 közötti időszak tapasztalatai:
A 2014-2020-as időszak végrehajtási intézményrendszerében és eljárásrendjében
folytatódik a kedvezményezettek és a végrehajtási intézményrendszer adminisztrációs
terheinek csökkentése érdekében 2007-2013-ban megkezdett folyamat, az eddigi
tapasztalatok érvényesítésével.
162
A vonatkozó vizsgálatok és értékelések
szerint az adminisztratív nehézségek a korábbi
programozási időszakban az alábbi főbb okokra vezethetők vissza, pl.:
– a versenyszellemű támogatási konstrukció, mint az egyedüli kiválasztási eljárás a
támogatási konstrukciók túlnyomó többségénél,
– magas a nyilatkozattal kiváltható költséges dokumentumok száma,
– kockázatminimalizálási szándék a fejlesztéspolitikai intézményrendszerben.
A fenti problémák kiküszöbölésére már a 2007-2013-as időszak folyamán elkezdődtek az
adminisztrációs terhek csökkentésére, illetve az eljárási folyamatok gyorsítására irányuló
erőfeszítések. Ezek keretében csökkentésre került a pályázathoz bekérhető mellékletek
száma, megjelent a pályázatok, beszámolók és értesítések elektronikus benyújtásának,
továbbításának lehetősége. A 2014-2020 között tervezett intézkedések illeszkednek a 200713 időszak már meghozott intézkedéseinek sorába (pl. bekért nyilatkozatok számának
csökkentése, illetve csak szerződéskötéshez történő bemutatása, a pályázati folyamat
részbeni elektronizálása, a kitöltő programok önellenőrző funkciójának bevezetése stb.).
Alapelvek:
A 2014–2020-as európai uniós programok lebonyolításának alapelveiről szóló 1731/2013.
(X. 11.) Korm. határozatban foglalt alapelvek számos pontja az adminisztratív terhek
csökkentésére irányul, melyeket jelen fejezet szempontjából relevánsnak tekintünk.
Szükséges intézkedések:
162

Zárótanulmány „A projektgazdák támogatások megszerzésére és felhasználásával kapcsolatos költségeinek
felmérésére”
Záró Értékelési Jelentés a 2007-2013 időszak végrehajtási funkcióinak értékeléséről
Záró Értékelési Jelentés a szabályozási kötöttségek értékeléséről
ÚMFT projekt kiválasztási eljárások értékelés zárójelentése
Az ÚMFT közreműködő szervezetei finanszírozási rendszerének (SLA) értékelése
Az Állami Számvevőszék tájékoztatója „A Strukturális Alapok szabályainak egyszerűsítése” című ellenőrzés keretében
feltárt egyszerűsítési javaslatokról
Állami Számvevőszékjelentése:"A nemzetgazdasági tervezés megújítása – Nemzeti igények, uniós követelmények"
„A Jó Kormányzás program keretében a Hétfa Kutatóintézet által készített „Adminisztratív terhek Magyarországon”
című tanulmány
A Új Széchenyi Terv végrehajtását vizsgáló, az AAM Tanácsadó Zrt. által a szabályozási kötöttségekről készített
értékelés

|

314

A Partnerségi Megállapodással összhangban az operatív program tekintetében a következő
intézkedések járulnak hozzá az adminisztratív terhek csökkentéséhez:
a) Projektfejlesztési, pályázati szakasz:
 elektronikus és on-line ügyintézés és kapcsolattartás biztosítása a programok
végrehajtása során;
 a pályázatok és egyéb támogatási konstrukciók ütemezése előre meghatározott és
nyilvános lesz;
 mindenki számára elérhető internetes felület, ügyfélszolgálat, illetve egyéb tájékoztató
eszközök csökkentik a pályázatokkal és a követelmények értelmezésével kapcsolatos
terheket;
 előnyt élveznek a hosszabb ideig nyitva tartó támogatási ablakok;
 a projektgazdáktól megkövetelt adminisztratív elvárások a szükséges minimumra lesznek
szorítva;
 egyszeri adatbekérés elve érvényesül: a pályázók által megadott adatok, igazolások és
egyéb dokumentumok – az adatvédelmi előírások figyelembevételével – adatbázisokban
lesznek tárolva;
 az útmutatók és sablonok egyszerűsítése és pontosítása;
 felkészült intézményrendszeri szakértői bázis kialakítása annak érdekében, hogy a
projektötlet megszületésétől a projekt megvalósulásáig segíteni tudjon a pályázóknak.
b) Projekt kiválasztási szakasz
 a közszféra fejlesztései esetén a pályáztatás jelenlegi gyakorlata megszűnik, a
projektszelekció egyszerűsített ágazati-szakmai szempontokon alapuló kiválasztási
eljárással valósul meg;
 pályázatalapú kiválasztás a valóban versenyalapú kiválasztást igénylő területeken kerül
alkalmazásra;
 nagyszámú projektet érintő kiírások esetében a jogosultsági és kiválasztási
szempontokat értékelő objektív mutatók rendszere előre meghatározott és a potenciális
pályázók számára is elérhető lesz.
c) Projektmegvalósítási szakasz
 a kedvezményezettek számára közvetlen, gördülékeny és hozzáférhető kapcsolattartás;
 egyablakos ügyintézés biztosítása;
 pénzügyi könnyítések (önerő biztosítása, előfinanszírozás, állami garanciavállalással
megvalósuló könnyített hitelfelvétel);
 pályázati folyamatok felgyorsulását eredményező lépések pl. a közbeszerzési eljárások
elhúzódó ellenőrzési folyamatának racionalizálása, teljesítésigazolások számának
csökkentése (projektgazda vagy intézményrendszer által megbízott műszaki ellenőrök,
kamarák bevonása), előrehaladás bemutatásának egyszerűsítése (pl. féléves jelentések,
kifizetési kérelmekhez kapcsolódó időszaki beszámolók új rendszere).
Az intézményrendszer adminisztrációs terheinek csökkentése az alábbi intézkedések
révén valósul meg:
 a pályázati rendszer elektronizáltságának növelése, az e-adatcsere rendszerek
fejlesztése;
 a fejlesztéspolitikai jogviszonyban érintett ügyfelekről egységes nyilvántartás kerül
kialakításra;
 az egyszerűsített kiválasztási eljárás és elszámolási módok alkalmazása.
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11. HORIZONTÁLIS ELVEK
(Hivatkozás : az 1303/2013/EU rendelet 96. cikkének (7) bekezdése)
Az operatív program teljes megvalósítása során figyelembe veendő horizontális szempontok
érvényesítésének ismertetése összhangban a 1303/2013/EU rendelet 96. cikkének (7)
bekezdésével.
11.1. Fenntartható fejlődés

A művelet kiválasztása során a környezetvédelmi követelmények, az erőforráshatékonyság, az éghajlatváltozás mérséklése és az ahhoz történő alkalmazkodás, a
katasztrófákkal szembeni ellenálló képesség, valamint a kockázatmegelőzés és kezelés figyelembevételét célzó konkrét intézkedések ismertetése.
A társadalmi jól-lét a gazdaság-környezet-társadalom összefonódó pillérein nyugszik. A
hármas pillér-rendszer könnyen sebezhető egyensúlyának megóvásán múlik, hogy a jövő
nemzedékei is kielégíthetik szükségleteiket. A fenntarthatóság fejlesztéspolitikában való
alkalmazásának lényege annak a szemléletnek az érvényre juttatása, mely során a
fejlesztések megvalósításakor a gazdasági racionalitás mellett figyelemmel vagyunk a
környezet állapotának megóvására és a társadalmi egységet fenyegető problémák kezelésére
is.
Ezt a szemléletet a 2014-2020-as fejlesztési időszakban is biztosítani fogják a fejlesztési
programok a pályázati kiírások előkészítésétől kezdve, a projektek kiválasztásán és
megvalósításán át egészen a projektek működtetéséig. Az átfogó fenntarthatósági szemlélet
áthatja a fejlesztéspolitika egészét, ezért a szemlélet minden területen megvalósuló érvényre
jutását nem követi nyomon az intézményrendszer. Azonban az unió fejlesztési céljai közt
kiemelten kezelt éghajlatváltozással kapcsolatos fejlesztések területén elért eredményeket a
tagállamoknak egységes módszertan alapján készítendő statisztikákkal kell figyelemmel
kísérniük, annak érdekében, hogy összeurópai szinten nyíljon lehetőség a területen megtett
erőfeszítések értékelésére. A környezetvédelmi követelmények, az erőforrás-hatékonyság, az
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a katasztrófákkal szembeni ellenálló képesség,
valamint a kockázatmegelőzés és -kezelés figyelembevételét célzó konkrét intézkedéseket a
végrehajtási szabályozásban fogjuk részletesen kifejteni.
A fenntarthatósági kritériumok érvényesülésének egyik legfontosabb mérföldköve, hogy a
Partnerségi Megállapodás és az operatív programok vonatkozásában stratégiai környezeti
vizsgálat (SKV) készül. Az SKV ajánlásainak betartásával minimalizálhatóak a környezeti
kockázatok, biztosítható, hogy a fenntarthatóság horizontális elve a program végrehajtása
során ne sérüljön. Az operatív programok kialakítása során figyelembe vettük a releváns
stratégiákban (pl. Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégiában, a Nemzeti Éghajlatváltozási
Stratégiában, az elfogadás előtt álló Nemzeti Környezetvédelmi Program és Nemzeti
Biodiverzitás Stratégiában) foglaltakat.
A Partnerségi Megállapodásban megfogalmazott célkitűzésekkel összhangban az operatív
program megvalósítása során különös figyelmet fordítunk a horizontális elvek integrált keretek
között történő érvényesítésére. Az előző időszak gyakorlatával szemben a projektszintű
horizontális vállalások rendszere helyett a programszintre helyezzük a hangsúlyt. Így a
pályázók irányában jelentős adminisztratív tehercsökkenés lesz érzékelhető, hiszen a
horizontális témákkal kapcsolatos feladatok gyakorlatilag az intézményrendszer oldalára
kerülnek át. A horizontális szempontok érvényesítését az intézményrendszer működésében
konzultációs, koordinációs és nyomon követési mechanizmusok segítségével biztosítjuk.
Ennek legfontosabb fóruma az összes érintett szereplő – így a kormányzati, területi, szakmai,
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a civil és a társadalmi partnerek – bevonását biztosító Horizontális Monitoring Albizottság,
melyben környezetvédelmi érdekképviseleti szervezetek is helyet kapnak.
A horizontális szempontok biztosításának alapelvei, lépései:
Tervezés során:
az intézményrendszer biztosítja a horizontális elvek érvényesülésében meghatározó
szerepet játszó szervezetek részvételét az operatív programok és a konstrukciók
tervezésében;
-

az operatív programban beazonosításra kerülnek azok a beavatkozások, amelyek
számszerűsített módon a horizontális célok elérését kívánják szolgálni. Ezen célzott
beavatkozások önmagukban elősegítik a horizontális területek egy-egy aspektusának
támogatását, összhangban az uniós és nemzeti szintű stratégiákkal;

-

egységes szabályozás kialakítása és az eljárásrendek módosítása a hatékonyság és
eredményesség, és a kedvezményezettek adminisztrációs terheinek csökkentése
érdekében.

Projektek kiválasztása során:
versenyalapú pályáztatás esetén a kiválasztási kritériumok specifikálása annak érdekében,
hogy a kiválasztandó pályázatok tevékenységei a lehető legnagyobb mértékben járuljanak
hozzá horizontális elvek érvényesítéséhez (elvárás, hogy a kritériumoknak feltétlenül
objektíveknek, egyszerűen kezelhetőnek, fajlagosan számszerűsíthetőnek kell lenniük);
-

szakpolitikai szempontrendszer alapján történő projektkiválasztás esetén (közszféra állami , önkormányzati - kedvezményezettek esetében) a konstrukció tervezése során a
horizontális elvek érvényre juttatásának konkrét követelményrendszer meghatározásával
kell megtörténnie;

-

minőségbiztosítás alkalmazása (négy szem elvének érvényesülése) a kiválasztás során.

Végrehajtás során:
egységes informatikai rendszer keretében monitoring- és indikátorrendszer, szakmai
nyomonkövetés kialakítása (továbbfejlesztés szükséges a jelenleginél egységesebben
működő, a teljesítménykeret-rendszer kihívásainak eleget tevő rendszer kialakítása
érdekében);
-

kiemelt, egyedi beruházások esetében – figyelemmel e projektek volumenére és
társadalmi-gazdasági hatására – projekt szinten is szükséges a releváns horizontális
elvárásoknak való megfelelés;

-

a programszintű értékelések elvégzése során a programok horizontális elvekhez való
hozzájárulásának – környezeti és fenntarthatósági szempontú –vizsgálata;

-

partnerek részvétele a program végrehajtásában;

-

a végrehajtó intézményrendszer tanácsadással és képzéssel segíti az elvek programszintű
érvényesítését.
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11.2. Esélyegyenlőség és megkülönböztetésmentesség

Az esélyegyenlőség előmozdítása, valamint a nemen, faji vagy etnikai származáson,
valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális
irányultságon alapuló bármilyen megkülönböztetés megakadályozása érdekében az
operatív program előkészítése, tervezése és végrehajtása és különösen a
finanszírozáshoz való hozzájutás során hozott konkrét intézkedések, figyelembe véve
az ilyen hátrányos megkülönböztetés veszélyének kitett különböző célcsoportok
szükségleteit és különösen a fogyatékos személyek hozzáférése biztosításának a
követelményeit.
Az esélyegyenlőség elősegítésének célja a hátrányos megkülönböztetésből fakadó hátrányok
társadalmi szintű csökkentése, azaz a társadalmi szintű esélyegyenlőség minél szélesebb körű
megvalósítása. A programok végrehajtása során ez olyan csoportok segítését és szempontjaik
kiemelt figyelembevételét jelenti, melyek saját erejükből nem lennének képesek a hátrányaikból
fakadó nehézségek leküzdésére, fokozottan ki vannak téve a hátrányos megkülönböztetés
veszélyének, illetve támogatásra szorulnak a programok forrásaihoz történő hozzáférés során.
Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a fejlesztések megvalósítása során törekedni kell az
alábbiakra:
 az esélyek kiegyenlítésére a hátrányos helyzetű családban élő gyermekek számára, a
mélyszegénységben élők, a romák esélyegyenlőségére, különösen a foglalkoztatási,
szociális, egészségügyi, oktatási és képzési fejlesztésekben, a közszolgáltatásokhoz való
hozzáférésben, valamint a lakhatásban, kiemelt figyelmet fordítva a roma nőkre a
fejlesztések során és a mutatók mindegyikénél;


a fogyatékossággal élő személyeknek az épített környezethez, információhoz és
kommunikációhoz, a fejlesztésekkel érintett szolgáltatásokhoz való hozzáférésének
megteremtésére;



a fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási
esélyeinek biztosítására;



a tartósan munkanélküliek újbóli foglalkoztathatósági esélyeinek biztosítására;



a pályakezdők esélyegyenlőségére
foglalkoztatásban;



a jelenleginél differenciáltabban kell kidolgozni a támogatási formákat a kedvezményezett
célcsoportok eltérő lehetőségeinek és fejlesztési céljainak megfelelően.

a

foglalkoztatásban,

különösen

a

szakirányú

Különös odafigyelést igényelnek egyes érzékeny társadalmi csoportok, elsősorban a nők, a
mélyszegénységben élők, a roma származásúak, a nemzeti kisebbségek, a migránsok, a
fogyatékossággal élő személyek, a nyugdíjazás előtt állók, a fogvatartásból szabadulók. Minden
fejlesztést az akadálymentesítés szempontjait figyelembe véve kell megvalósítani, ezáltal
biztosítva a minél szélesebb körű hozzáférést. A társadalmi leszakadással legjobban
veszélytetett célcsoportok érdekképviseleti szervei helyet kapnak a Horizontális Monitoring
Albizottságban. Az operatív programok kialakítása során figyelembe vettük a releváns
stratégiákban (pl. Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiában, a Korai
Iskolaelhagyás Elleni Stratégiában) foglaltakat.
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A horizontális szempontok biztosításának alapelvei, lépései:
Tervezés során:
az intézményrendszer biztosítja a horizontális elvek érvényesülésében meghatározó
szerepet játszó szervezetek részvételét az operatív programok és a konstrukciók
tervezésében;
-

az operatív programban beazonosításra kerülnek azok a beavatkozások, amelyek
számszerűsített módon a horizontális célok elérését kívánják szolgálni. Ezen célzott
beavatkozások önmagukban elősegítik a horizontális területek egy-egy aspektusának
támogatását, összhangban az uniós és nemzeti szintű stratégiákkal;

-

egységes szabályozás kialakítása és az eljárásrendek módosítása a hatékonyság és
eredményesség, és a kedvezményezettek adminisztrációs terheinek csökkentése
érdekében.

Projektek kiválasztása során:
versenyalapú pályáztatás esetén a kiválasztási kritériumok specifikálása annak érdekében,
hogy a kiválasztandó pályázatok tevékenységei a lehető legnagyobb mértékben járuljanak
hozzá horizontális elvek érvényesítéséhez (elvárás, hogy a kritériumoknak feltétlenül
objektíveknek, egyszerűen kezelhetőnek, fajlagosan számszerűsíthetőnek kell lenniük);
-

szakpolitikai szempontrendszer alapján történő projektkiválasztás esetén (közszféra - állami
, önkormányzati - kedvezményezettek esetében) a konstrukció tervezése során a
horizontális elvek érvényre juttatásának konkrét követelményrendszer meghatározásával
kell megtörténnie;

-

minőségbiztosítás alkalmazása (négy szem elvének érvényesülése) a kiválasztás során.

Végrehajtás során:
egységes informatikai rendszer keretében monitoring- és indikátorrendszer kialakítása
(továbbfejlesztés szükséges a jelenleginél egységesebben működő, a teljesítménykeretrendszer kihívásainak eleget tevő rendszer kialakítása érdekében);
-

kiemelt, egyedi beruházások esetében – figyelemmel e projektek volumenére és társadalmigazdasági hatására – projekt szinten is szükséges a releváns horizontális elvárásoknak
való megfelelés;

-

a programszintű értékelések elvégzése során a programok horizontális elvekhez való
hozzájárulásának – esélyegyenlőség szempontú – vizsgálata; az irányító hatóságok
értékeléseiben a nemek közötti egyenlőség érvényesítése elvének alkalmazása;

-

partnerek részvétele a program végrehajtásában;

-

a végrehajtó intézményrendszer tanácsadással és képzéssel segíti az elvek programszintű
érvényesítését.
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11.3. Férfiak és nők közötti egyenlőség

Az operatív programnak a férfiak és nők közötti egyenlőség előmozdításához történő
hozzájárulása és adott esetben a nemek közötti esélyegyenlőség érvényesülésének
érdekében hozott intézkedések az operatív program szintjén és műveleti szinten.
Alapvető követelmény, hogy a 2014-2020 időszak során az egyes operatív programok
végrehajtásának valamennyi szintjén elő kell segíteni a nők és férfiak közti egyenlőség
érvényesülését a végrehajtás minden szakaszában. A nemek közti egyenlőség szempontjait
szem előtt tartva aktívan támogatni kell azon intézkedéseket, amelyek segítenek fölszámolni a
nőket vagy a férfiakat érintő egyenlőtlenséget a társadalmi élet valamennyi területén, beleértve
a foglalkoztatást, a képzést, a gazdasági életet, a közéletet, a javakhoz és szolgáltatásokhoz
való hozzáférést is.
A nemek közötti társadalmi egyenlőségre törekvés jegyében elő kell segíteni a programozásnál,
a projektkiválasztásnál és a fejlesztések végrehajtásakor a nők és férfiak közötti legkülönfélébb
hátrányok felszámolását és a társadalmi nemek közötti egyenlőség megteremtését. Ennek
alapvető
módja
a
hátrányos
megkülönböztetés
elkerülése,
az
esélyteremtés
eszközrendszerének alkalmazása és a demográfiai kihívás kezelése. A demográfiai
változásokra való felkészülés elsősorban a családbarát, a gyermekvállalást és a
népességnövekedést elősegítő, másodsorban az elöregedő népesség igényeire figyelemmel
lévő megfontolásokat igényel a tervezésben és a végrehajtásban.
A végrehajtás során kiemelt figyelmet kell szentelni:
 a nők esélyegyenlőségére a foglalkoztatásban; fokozott figyelemmel a roma nők és
a kisgyermekes anyák foglalkoztatási esélyeire, valamint a nők esélyeire a vezető
munkakörök betöltésében;


a férfiak és nők közötti esélyegyenlőségre a foglalkoztatási, szociális, egészségügyi,
közlekedési, oktatási és képzési szolgáltatásokban, a közkincsekhez, közjavakhoz,
közszolgáltatásokhoz való hozzáférésben, a vállalkozóvá válásban, kiemelt
figyelemmel a kisgyermeket nevelőkre, illetve a gyermeküket egyedül nevelő
szülőkre;



a munkahelyek családbaráttá tételére, különösen a kisgyermekes anyák atipikus
foglalkoztatási módjainak előnyben részesítésére (részmunkaidő, munkaidő
ütemezés, távmunka);



a nők esélyegyenlőségére a munkáért járó javadalmazásban (munkaerőpiaci
bérkülönbségek, egyenlőtlenség, diszkrimináció csökkentése, mindennek hatása a
nyugdíjak összegére);



a nők gazdasági függetlenségének előmozdítására; fokozott figyelemmel a nők
vállalkozóvá válásának elősegítésére;



a férfiak esélyegyenlőségének előmozdítására a családtámogatási ellátások
igénybevétele területén (apasági szabadság, GYES, GYET);



a szervezetek vezetésében a nemek közti arányok kiegyensúlyozottságára.

A horizontális szempontok biztosításának alapelvei, lépései:
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Tervezés során:
az intézményrendszer biztosítja a horizontális elvek érvényesülésében meghatározó
szerepet játszó szervezetek részvételét az operatív programok és a konstrukciók
tervezésében;
-

az operatív programban beazonosításra kerülnek azok a beavatkozások, amelyek
számszerűsített módon a horizontális célok elérését kívánják szolgálni. Ezen célzott
beavatkozások önmagukban elősegítik a horizontális területek egy-egy aspektusának
támogatását, összhangban az uniós és nemzeti szintű stratégiákkal;

-

egységes szabályozás kialakítása és az eljárásrendek módosítása a hatékonyság és
eredményesség, és a kedvezményezettek adminisztrációs terheinek csökkentése
érdekében.

Projektek kiválasztása során:
versenyalapú pályáztatás esetén a kiválasztási kritériumok specifikálása annak érdekében,
hogy a kiválasztandó pályázatok tevékenységei a lehető legnagyobb mértékben járuljanak
hozzá horizontális elvek érvényesítéséhez (elvárás, hogy a kritériumoknak feltétlenül
objektíveknek, egyszerűen kezelhetőnek, fajlagosan számszerűsíthetőnek kell lenniük);
-

szakpolitikai szempontrendszer alapján történő projektkiválasztás esetén (közszféra állami, önkormányzati - kedvezményezettek esetében) a konstrukció tervezése során a
horizontális elvek érvényre juttatásának konkrét követelményrendszer meghatározásával
kell megtörténnie;

-

minőségbiztosítás alkalmazása (négy szem elvének érvényesülése) a kiválasztás során.

Végrehajtás során:
egységes informatikai rendszer keretében monitoring- és indikátorrendszer kialakítása
(továbbfejlesztés szükséges a jelenleginél egységesebben működő, a teljesítménykeretrendszer kihívásainak eleget tevő rendszer kialakítása érdekében);
-

kiemelt, egyedi beruházások esetében – figyelemmel e projektek volumenére és társadalmigazdasági hatására – projekt szinten is szükséges a horizontális elvárásoknak való
megfelelés;

-

a programszintű értékelések elvégzése során a programok horizontális elvekhez való
hozzájárulásának – esélyegyenlőség szempontú – vizsgálata; az irányító hatóságok
értékeléseiben a nemek közötti egyenlőség érvényesítése elvének alkalmazása;

-

partnerek részvétele a program végrehajtásában;

-

a végrehajtó intézményrendszer tanácsadással és képzéssel segíti az elvek programszintű
érvényesítését.
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12. KÜLÖN ELEMEK
12.1. A programozási időszak alatt végrehajtani tervezett nagyprojektek
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdésének e) pontja)

121. táblázat:

A nagyprojektek listája

Projekt

A
bejelentés/benyújtás
tervezett dátuma
(év, negyedév)

A végrehajtás
tervezett
kezdete
(év, negyedév)

A
teljesítés
tervezett
időpontja
(év, negyedév)

Prioritási
tengelyek/beruházá
si prioritások

-

-

-

-

Nagyprojekt nem
tervezett

12.2. Az operatív program eredményességmérési kerete

122. táblázat:

Eredményességmérési keret alaponként és régiókategóriánként
(összefoglaló táblázat)

Prioritási tengely

1. Vállalkozások
versenyképességé
nek javítása és a
tudásgazdaság
fejlesztése
1. Vállalkozások
versenyképességé
nek javítása és a
tudásgazdaság
fejlesztése
2. Pénzügyi
eszközök és
szolgáltatások
fejlesztése
prioritási tengely

163

Alap

Régiókategória

Mutató vagy a
végrehajtás
kulcsfontosságú lépése

Mértékegy
ség, adott
esetben

2018-ra
vonatkozó
részcél

Végső
163
(2023)
F

cél

Ö

N

ERFA

fejlettebb

Támogatásban
részesülő
vállalkozások
száma

vállalkozás

170

850

ERFA

fejlettebb

%

20%

100%

ERFA

fejlettebb

Kifizetett
támogatások
aránya a teljes
hétéves keret
%-ában
Vissza nem
térítendő
támogatáson
kívüli más
pénzügyi
támogatásban
részesülő
vállalkozások
száma

vállalkozás

350

1400

A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők) vagy nemenként lebontva.
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2. Pénzügyi
eszközök és
szolgáltatások
fejlesztése
prioritási tengely
3. Az
energiahatékonysá
g, az intelligens
energiahasználat
és a megújuló
energiák
felhasználásának
támogatás
3. Az
energiahatékonysá
g, az intelligens
energiahasználat
és a megújuló
energiák
felhasználásának
támogatás
4. Települési
környezet- és
közszolgáltatásfejlesztés

ERFA

fejlettebb

ERFA

fejlettebb

4. Települési
környezet- és
közszolgáltatásfejlesztés

ERFA

fejlettebb

5. Társadalmi
együttműködést
szolgáló és a
humán erőforrás
fejlesztését
támogató
programok
5. Társadalmi
együttműködést
szolgáló és a
humán erőforrás
fejlesztését
támogató
programok
5. Társadalmi
együttműködést
szolgáló és a
humán erőforrás
fejlesztését
támogató
programok

ESZA

fejlettebb

ESZA

fejlettebb

ESZA

fejlettebb

Kifizetett
támogatások
aránya a teljes
hétéves keret
%-ában
Üvegházhatású
gázok becsült
éves
csökkenése

ERFA

fejlettebb

Kifizetett
támogatások
aránya a teljes
hétéves keret
%-ában

ERFA

fejlettebb

Városi
környezetben
létrehozott vagy
helyreállított
nyitott terek
Kifizetett
támogatások
aránya a teljes
hétéves keret
%-ában
Inaktív
résztvevők
száma

%

tonna CO 2
-egyenérték

20%

8698,61

100%

43 493,03

%

20%

100%

2

43 000

215 000

%

20%

100%

fő

2.000

8.000

Képzési
programokban
részt vevő
személyek
száma

fő

5.000

20.000

Kifizetett
támogatások
aránya a teljes
hétéves keret
%-ában

%

20%

100%

m
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6.
Foglalkoztathatósá
got szolgáló
programok

ESZA

6.
Foglalkoztathatósá
got szolgáló
programok

ESZA

fejlettebb

fejlettebb

A támogatott
munkaerő-piaci
programokba
bevont
résztvevők
száma
Kifizetett
támogatások
aránya a teljes
hétéves keret
%-ában

fő

5.000

26.200

%

20%

100%

12.3. Az operatív program elkészítésében résztvevő érintett partnerek
1. Budapest Főváros Önkormányzata
2. Budapest 23 kerületi önkormányzata
3. Pest Megyei Önkormányzat
4. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
5. Magyarország Minisztériumai
A Közép-magyarországi régióban található felsőoktatási itézmények, kutatóközpontok, országos és
regionális jelentőségű intézetek, alapítványok, egyesületek:






Pest Megyei Közgyűlés
Pro Régió Ügynökség
Budapest Főváros Kormányhivatala
Pest Megyei Kormányhivatal
Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége
























Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége
BÖSZ
Magyar Önkormányzatok Szövetsége
Megyei Jogú Városok Szövetsége
Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége
Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége
Vállalkozások és Munkáltatók Országos Szövetsége
Magyar Iparszövetség
Ipartestületek Országos Szövetsége
Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége
Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövegsége
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Magyar Rendezvényszervezők Szövetsége
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Turisztikai Kollégiuma
Magyarországi Turisztikai Desztinációk és Menedzsment-szervezetek Szövetsége
HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ
Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztő Társaság
Magyar Turizmus Zrt.
Nemzeti Agrár-szaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet
Széchenyi Programiroda
Nemzeti Innovációs Hivatal

|

324

























Századvég Gazdaságkutató Zrt.
Magyar Turisztikai Desztinációk és Menedzsment-szervezetek Szövetsége
Duna Régió Stratégia Titkársága
Központi Statisztikai Hivatal
Magyar Energia Hivatal
Magyar Tudományos Akadémia
Magyar Fejlesztési Bank Zrt.
Széchenyi Tőkealap-Kezelő Zrt.
Nemzeti Külgazdasági Hivatal
Magyar Nemzeti Bank
Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt
Magyar Bankszövetség
Magyar Faktoring Szövetség
Magyar Lízingszövetség
Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
BCE
MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet
Semmelweis Egyetem
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Eötvös Lóránd Tudományegyetem
Széchenyi István Egyetem
Szent István Egyetem
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