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

1.

(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, 2,95 millió fő (Eurostat, 2013). A hazai foglalkoztatottak közel
egyharmada, 1,3 millió fő (Eurostat, 2013) Közép-Magyarországon dolgozik, és itt állítják elő a teljes
hazai GDP értékének csaknem felét (48,82%), 48 milliárd euró összegben (Eurostat, 2011).
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 leszakadó
vidéki térségek felzárkóztatása, gazdasági és társadalmi helyzetének javítása a régión belül fontos
célkitűzés.
A régión belüli egyenlőtlenséget jól jellemzi, hogy míg a fővárosban az egy főre jutó GDP az
országos átlag 2,1-szerese (KSH, 2012), addig Pest megye esetében ez az adat nem éri el a 0,8-at
(79,7 százalék) (KSH, 2012). 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.
Budapest Főváros a méretéből adódóan, 1,7 millió fős lakosságával (TeIR, 2012) és eltérő arculatú
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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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 közel kétszeres (1,8)
különbség mutatkozik a legjobb (XII. kerület), és a legrosszabb státuszú (VIII. kerület) kerületek
között (TeIR, 2012). 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) KMR területén
felhasználandó fejlesztési forrásait, valamint az egyes ágazati operatív programokból a 1303/2013
EU rendelet ún. programterületen kívül eső műveletek támogatására vonatkozó, 70. cikkének
megfelelően megvalósítandó országos hatású fejlesztések, projektek KMR területre arányosított
forrásait (várhatóan valamennyi prioritási tengely alatt) a Versenyképes Közép-Magyarország
Operatív Program (VEKOP) tartalmazza.
Az infokommunikációs fejlesztéseket, valamint a közigazgatás és közszolgáltatás fejlesztését
magában foglaló (3-as és 9-es) prioritási tengelyek kizárólag az ágazati operatív programok
keretében megvalósítani tervezett, a fejletlenebb régiókat és a KMR területét is érintő, vagyis
országos hatással rendelkező beruházásokat támogatja. A két említett prioritási tengely mellett vagy
teljes intézkedések (többek között pl. a 4. és a 6. prioritási tengelyen) vagy az intézkedések egy
része (többek között pl. a 2. és 7. prioritási tengelyen) szolgálják az arányosított KMR finanszírozást.
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 (pl. önkormányzati épületek energiahatékonysági fejlesztései), 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 többek között az Európai Szociális Alap (ESZA) régióban megvalósuló
oktatási, szakképzési, foglalkoztatási és társadalmi együttműködést, a közigazgatás és
közszolgáltatás javítását támogató fejlesztései, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA)
finanszírozott vállalkozás-fejlesztési beavatkozások, valamint a kutatás-fejlesztés és innováció
nagyléptékű intézményi és intézményközi fejlesztései, az infokommunikációs fejlesztések.
A 2007-2013 közötti uniós programozási időszak során az ERFA forrásaiból Pest megye
agglomerációs és agglomeráción túli térsége is fajlagosan nagyobb arányban részesült, mint
Budapest. Az ESZA-források abszorpciója ugyanakkor egyértelműen a KMR fejlettebb területein
3
alakult kedvezőbben.
A területi igényekhez illeszkedő beavatkozásoknál az uniós stratégiai dokumentumokat, az
Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót (OFTK), illetve az ágazati stratégiákban

2

Kopint-Tárki: „Kohéziós szakpolitikai álláspont kialakításához segítségnyújtás:
magyarországi régió tovagyűrűző hatása” című tanulmány (i.m. 101. o.)

3

A

Közép-

NFÜ 2012 Közép-Magyarország: fejlesztési igények és a kohéziós politika eszköztára című
telematikus füzet
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meghatározott irányokat szintén figyelembe kell venni a szinergiák biztosítása érdekében.
Az előző fejlesztési időszak végrehajtási tapasztalatai is alátámasztják, hogy indokolt területi
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, környezetbarát 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,
turizmus, infokommunikációs beruházások támogatása),
2. a foglalkoztatás növelését segítő társadalmi környezet fejlesztése (napközbeni
gyermekellátást biztosító intézmények, foglalkoztatás növelését támogató programok,
oktatási és képzési rendszerek fejlesztése),
3. a versenyképességet és a társadalmi együttműködést is szolgáló közösségi
fejlesztések egy élhetőbb környezet kialakulása érdekében (a lakosság és a közlekedés
energiahatékonyságának
növelése,
városrehabilitációs
fejlesztések,
társadalmi
együttműködés erősítése, a közigazgatás és közszolgáltatások működésének javítása,
természetvédelem).
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
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
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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.
Szintén a magyar EU elnökség idején, 2011 első felében elfogadott, 14 államot lefedő EU Duna
Makro-regionális Stratégia (EU DRS) a Duna régió országainak együttműködésére biztosított új
keretet. A stratégia eszköz ahhoz, hogy az érintett országok egyes területeken összehangolják
fejlesztéspolitikájukat és közösen megvalósított projektekkel hozzájáruljanak a térség gazdasági
fellendüléséhez, új munkahelyek teremtéséhez. A stratégia a fenntartható növekedés előmozdítása
révén hozzájárul az EU2020 stratégia megvalósításához. A VEKOP tervezése az első pillanattól
kezdve az EU DRS figyelembevétele mellett zajlik, melynek egyes pontjaira az operatív program
reflektál. Az EU DRS 2-es energiahatékonyságra (VEKOP 5), a 3-as kultúra és idegenforgalomra
(VEKOP 4), 7-es tudásalapú társadalomra (VEKOP 2,3,9), a 8-as versenyképességre (VEKOP 1), a
9-es emberi erőforrás és készségekre (VEKOP 6,7,8) és a 10-es intézményrendszerre (VEKOP 9)
vonatkozó prioritásai különösen relevánsak a VEKOP tartalomra. Ennek eredményeképpen a VEKOP
megvalósulása hatással van az EU DRS céljainak elérésére. A kapcsolódásokat a fejlesztési
területek esetében külön is jelöljünk.
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 versenyképességének javítása és nemzetközi szerepvállalásuk
fokozása
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
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.
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A Befektetés a Jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia 2020 átfogó,
innovációs rendszerépítő céljait a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (S3) szakosodási
célkitűzései egészítik ki az „entrepreneurial discovery process” (EDP) eredményeként. Az S3
szakosodás célkitűzéseinek köszönhetően egyes területeken magasabb hozzáadott-értéket
eredményező, innováció-vezérelt „szerkezeti átalakulás” indulhat el. Az S3 megvalósítása az operatív
programokkal és az azokon keresztül finanszírozott beavatkozási eszközökkel (pl. pályázatok)
történik. Az eszközök kidolgozása során a kiíró szervezet figyelembe veszi az S3-ban
megfogalmazott célokat, és annak tükrében készíti az eszközt. Az S3 célok így valósulnak meg az
operatív programok csatornáin keresztül.
Az S3 stratégia prioritásokat fogalmaz meg az ország és a megyék számára a kutatás-fejlesztés és
innováció területén, mindezt ágazati-technológiai dimenzióban teszi, ezzel kiegészíti az operatív
programok célrendszereit. A beavatkozási eszközök az OP logikáját követve, az S3 által megjelölt
ágazati és területi vonatkozásokban fejtik majd ki hatásukat. A megvalósítás során (ahogy az S3
kidolgozása során is) a kettő közötti összhangot közös szakértői kör biztosítja.
Az EDP folyamat eredményeként meghatározásra kerülő specializációs irányok az S3 stratégiában
kerülnek rögzítésre. Az VEKOP ezeket az irányokat nem ismétli, a két dokumentum kiegészítő
viszonyban áll egymással.
Ugyanakkor fontos kiemelnünk a központi régió sajátságos helyzetét. A magyar innovációs
rendszer területi koncentrálódását jól mutatja, hogy a kutatóhelyek fele (50,16 %, KSH, 2012) KözépMagyarországon működik, ahol a kutatók 58 %-a dolgozik (Eurostat, 2011), és az összes K+I
ráfordítás majdnem kétharmadát (65 %, Eurostat, 2011) 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 (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). 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 központi régióban
található közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyekről (kutató-ismeretterjesztő helyekről)
összességében is elmondható, hogy az ország K+I tevékenysége szempontjából fontos tudásbázist
jelentenek, a hatékony K+I együttműködések fontos elemei. Versenyképességük megőrzése,
erősítése a jövőbeni célok eléréséhez is elengedhetetlen.
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.
Összességében elmondható, hogy a központi régió innovációs kapacitásainak és potenciáljának
húzóereje (spill-over hatás) nélkül az ország kevésbé fejlett régiói még nagyobb elmaradásban
szenvednének, így kiemelt hangsúlyt kell fektetni a régiók közötti szinergiák kihasználására. A KMR
K+I tevékenységeinek fókuszált támogatása által – amelyre lehetőséget teremt a Befektetés a
Jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia 2020, valamint a Nemzeti Intelligens
Szakosodási Stratégia – biztosítható a K+I szektor hatékony fejlődése. Ezen folyamatokat segíti elő,
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hogy 2015. január 1-jétől létrejön a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, amely a
K+I-t érintő valamennyi szakpolitikai kérdésben felelős lesz, így a K+I források koordinációját is
ellátja.
A K+F tematikával és célokkal kapcsolatban az EU Duna Régió Stratégiájában megjelenik a K+F és
egyéb innovációs klaszterek létrehozásának támogatása.
A gazdasági szempontból elmaradottabb Pest megyében vissza nem térítendő forrásokkal
erősítjük a vállalkozásokat támogató üzleti infrastruktúrát és a kis- és középvállalkozások
(KKV) komplex fejlesztéseinek támogatását, amelyek közvetlenül hozzájárulnak a régió leszakadó
vidéki térségeinek gazdasági felzárkóztatásához is.
A magyar kkv szektor – és főként annak legkisebb szereplői – jellemzően nem kellően
tőkésítettek, hitelállományuk a magas kamatszint miatt nagy kockázatot jelent számukra, különösen
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 célzottan Pest megye területén megvalósuló beavatkozásokkal a VEKOP hozzá tud járulni a
vidéken működő vállalkozások bővítéséhez, a helyi munkavállalók helyben történő boldogulásához.
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 vállalkozások épület-, valamint gazdasági-termelési folyamatainak energiahatékonyság
korszerűsítései és a megújuló energiaforrásokra támaszkodó fejlesztéseit a régió egész területén
támogatja a VEKOP visszatérítendő és vissza nem térítendő forrásokkal egyaránt.
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 forrás-felhasználási arányok alátámasztják a VEKOP elsődleges
vállalkozásfejlesztési területi fókuszait.
Kiemelt célunk, hogy a KKV-k sokkal könnyebben jussanak hozzá a fejlesztéseikhez és a
működésükhöz szükséges pénzügyi forrásokhoz és eszközökhöz.
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 kockázati tőke-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 vállalkozások 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.
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A gap elemzés alapján a pénzügyi eszközöket részben 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 pénzügyi
eszközök felhasználását a VEKOP azonban a többi vállalkozás esetében is biztosítja részben a
vállalati energiahatékonyság, részben a kkv támogatás keretében.
A kkv fejlesztések esetében közvetlen hatás elérését várjuk a kkv-k kutatási és innovációs
kapacitására, hiszen a vállalkozói szellem és kultúra erősítése, a kkv-k növekedési és piaci
lehetőségei és az egészséges, együttműködő-versenyző környezet előfeltétele a jó vállalati
fejlesztési és innovációs teljesítménynek.
Az EU Duna Régió Stratégiájához több ponton köthetőek a kkv támogatások. A Stratégia ösztönzi a
vállalkozói klaszterek és hálózatok létrehozását, a logisztika és a turisztikai kisvállalkozói hálózatok
fejlesztését.
A gazdaság fejlődéséhez és bevételeihez Magyarországon jelentős mértékben hozzájárul a turizmus
a turistáktól származó költéssel. A fejlesztések emellett szoros összefüggésben vannak az Erőforráshatékony Európa elnevezésű zászlóshajó intézkedéssel, mely a különböző szakpolitikákon belül
ösztönzi az erőforrás-hatékony termelés megvalósítását és a folyamat javítását.
A turizmus területén elsődleges célunk a GINOP keretében a fejletlenebb régiókban megvalósuló
turisztikai hálózatok – természetjáró, vallási, vízi, lovas stb. útvonalak – KMR területen történő
fejlesztése az országos lefedettség érdekében. A több megye határán átívelő fejlesztések
megvalósítása a Közép-magyarországi régióba eső projektelemekkel, szolgáltatásokkal képez
egységes hálózatot, így jöhet létre piacképes kínálat.
A Partnerségi Megállapodás alapján a szakterület esetében a nemzetközi és országos jelentőségű
természeti és kulturális örökség hálózati és térségi szempontú védelmének, bemutathatóságának és
hasznosításának fejlesztését, valamint a vidéki térségek környezeti értékeinek és épített, kulturális
örökségének, közjóléti potenciáljának és környezeti szolgáltatásainak közösségi célra történő
hasznosítása és megőrzését támogató célokat feleltethetjük meg.
A nemzetközi tendenciák alapján hazánkban is az elektronikus szolgáltatások
igénybevételének további terjedése várható. A területre irányuló uniós szintű stratégiai
dokumentum, a Digitális Menetrend részleteiben meghatározza, milyen lépéseken keresztül
segítheti az infokommunikációs fejlődés az EU2020 céljait, ehhez milyen jellegű fejlesztéseket és
programokat érdemes a tagállamoknak és az Európai Uniónak támogatniuk
A VEKOP keretében megfogalmazott és kapcsolódó intézkedések az erre való felkészülést segítik a
GINOP prioritási tengelyével együtt az országos kormányzati szélessávú hálózati fejlesztési, illetve a
versenyképes IKT vállalkozásokat (elsősorban a kkv-kat) közvetetten célzó országos, központi
programok KMR arányos támogatásával.
A tervezett fejlesztések a Kormány által elfogadott Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (20142020) (NIS) és Zöld Könyv stratégiai dokumentumban felvázolt célok, pillérek alapján kerültek
kijelölésre, az ott indítani kívánt beavatkozások a stratégia fejlesztéspolitikai (fiskális) jellegű
részakciói. A tervezett akciók részleteit a NIS háttérdokumentumát képező Zöld Könyv tartalmazza a
végrehajtásért felelős szervezetek kijelölésével és az intézkedések tervezett költségkeretének
megjelölésével.
Az IKT fejlesztések közvetetten köthetőek az EU Duna Régió Stratégiájához, hiszen annak többek
között célja a nagy sebességű internet lefedettségének növelése a Duna Régióban.
A stratégiai célhoz kapcsolódó fő fejlesztési irányok, egyedi célok a következők:
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vállalkozások növekedési potenciáljának erősödése Pest megyében,
vállalkozások piacokon és együttműködésekben való részvételének erősödése,
a vállalati K+I aktivitás és innovációs együttműködések erősödése,
tudásbázisok megerősítése,
az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások alkalmazásának növelése a





vállalkozói szektorban,
turisztikai költés növelése,
az IKT szektor nemzetközi versenyképességének növelése,
nagy sávszélességű kapcsolat biztosítása az ellátatlan állami intézményeknél.

(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 államháztartás
egyensúlyát, stabilizálja a nagy elosztó rendszerek finanszírozását, és elősegíti a leszakadó rétegek,
társadalmi csoportok, térségek felzárkózását. Kiemelt nemzeti célkitűzés, hogy hazánk képessé
váljon a teljes foglalkoztatottság elérésére a tudás- és munkalapú társadalom kialakítására.
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 2013
között csaknem a duplájára,60.200-ról 122.400-ra (Eurostat 2008, 2013) emelkedett a régióban az
álláskeresők száma. 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 %) meghaladja az országos átlagot (58,4 %) és a regionális
értékeket, melyek közül csak Nyugat-Dunántúl és Közép-Dunántúl (61%) (Eurostat, 2013) közelíti
meg. Megyei szinten vizsgálva az adatokat megállapíthatjuk, hogy bár a foglalkoztatottság
Budapesten a legmagasabb (64,5 %), ugyanakkor Pest megye (60,6 %) 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, délkeleti területeken találhatók.
A munkavállalási korú 15-64 éves népesség 32,05 százaléka, a munkanélküliek 8,7 százaléka, a
fiatal munkanélküliek 25,9 százaléka él a régióban, valamint a regisztrált gazdasági szervezetek
35 százaléka is itt működik (Eurostat, 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 49
százalékát a KMR adja, Eurostat 2011), miközben az abszolút számok szerint az álláskeresők és a
fiatal álláskeresők létszáma ebben a régióban a legmagasabb. A fiatalok munkanélküliségi rátája
2013-ban már 25,9% volt a régióban (EU átlag 23,5%; országos átlag 27,2%) (Eurostat, 2013).
A munkaerő-piaci rugalmasság kapcsán speciális problémát jelent a kisgyermekes nők
alacsony foglalkoztatása is. Magyarországon 2013-ban a 15-64 éves nők foglalkoztatási rátája
51,93%, míg az EU 28 tagállamok átlaga 2013-ban 58,7% volt, azaz elmaradásunk 6,8
százalékpontos. A régió területén ez az adat az uniós átlaghoz közelít, 57,6 % (Eurostat, 2013).
2013-ban viszont a KMR-ben volt legmagasabb, 51,4% a regisztrált álláskeresők között a nők aránya
(országosan: 49,3%). (NFSZ álláskeresői regiszter, 2013)
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%
alatti szintről 75%-ra emeli ez EU2020 Stratégiában foglaltaknak megfelelően. Ennek eléréséhez
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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 fejlesztések a középosztály erősítését és a leszakadással fenyegetett társadalmi
csoportok által lakott területek felzárkóztatását egyaránt támogatják.
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 kiemelt nemzeti feladat.
Az alacsony státuszú családokban élő gyermekek felzárkózását jelentős részben a közoktatási
rendszerben tervezett esélyteremtő és a hátrányok leküzdését segítő programok szolgálják. Az
oktatási rendszer – mind a közoktatás, mind a felsőoktatás – 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 fejlesztések széles körben támogatják a EU Duna Régió Stratégiája „Tudás alapú társadalom”;
„Versenyképesség” és „Emberi erőforrásba és képességekbe való befektetés” kiemelt területeit,
hozzájárulnak a munkaerő piaci mobilitáshoz és a foglalkozatás bővüléséhez.
A hátrányos helyzetű, vagy veszélyeztetett csoportok munkaerő-piacon való megjelenését elősegítő
társadalmi együttműködési programok ez EU Duna Régió Stratégia egyenlőség, szociális kohézió és
aktív állampolgárság támogatása az oktatás és képzés eszközeivel elnevezésű területéhez járul
hozzá.
A stratégiai célhoz kapcsolódó fő fejlesztési irányok, egyedi célok a következők:


kisgyermeket nevelő szülők munkavállalásának támogatása,



magasabb színvonalú humán
közszolgáltatási infrastruktúra,



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 rugalmas munkaszervezési módszerek és a
jogszerű foglalkoztatás tekintetében,



a munkavállalási korú lakosság, különösen az alacsony képzettségűek jobb hozzáférése a
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közszolgáltatások,

fejlettebb,

foglalkoztatást

támogató

munkaerő-piaci kompetenciákat javító formális képzési lehetőségekhez,


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



a köznevelés esélyteremtő szerepének javítása és hátránykompenzációs képességének
erősítése,



a felsőfokúnak megfelelő szintű oktatás hozzáférhetőségének javítása,



az egész életen át tartó tanulásban való részvétel növelése.

(3) A versenyképességet és a társadalmi együttműködést is szolgáló közösségi
fejlesztések egy élhetőbb környezet kialakulása érdekében
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 a lakosság 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 31-e után a hatóságok által
használt vagy a tulajdonukban lévő új építésű épületek csak közel nulla energiaigényű építésűek
lehetnek.
Célunk, hogy olyan magántulajdonú lakóépületek 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. Az elavult
fizikai feltételekkel rendelkező lakások aránytalanul magas fenntartási terhet jelentenek és jelentősen
hozzájárulnak a környezetszennyezéshez, valamint a klímaváltozáshoz is.
Az 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, további P+R parkolók, kerékpáros infrastruktúra építésével)
mérsékelhető, melyek versenyképes lehetőséget kínálnak a kizárólagos egyéni, pazarló gépjármű
használattal szemben.
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
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 városrehabilitáció és a térségi piacok hiányában azonosíthatók.
A szociális célú városrehabilitáció alapvető célja a KMR területén található társadalmilag és
fizikailag is leromlott városrészeken élő lakosság életminőségének javítása. A terület további
leromlásának megakadályozása a fizikai megújuláson túl új gazdasági, közszféra és közösségi
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funkciók kialakításával, illetve a rendelkezésre álló funkciók erősítésével, bővítésével lehetséges,
mely beavatkozások hatással vannak a szegregátumok kialakulásának megelőzésére, valamint újabb
munkahelyek létrehozásával hozzájárulnak a foglalkoztatás és versenyképesség növeléséhez.
Lehetőséget biztosítunk a szociális városrehabilitáció komplex megvalósíthatósága érdekében az
infrastrukturális fejlesztéseket kiegészítő kis léptékű, programtípusú (ESZA típusú) elemek
támogatására is.
Célunk, hogy a városrehabilitációs fejlesztések segítségével az egyes városok, városrészek
népességmegtartó-képessége és közösségépítő ereje fokozódjon és vonzóbbá, élhetőbbé váljanak a
fiatalok, a családok számára, a helyi népesség helyben boldogulásának biztosítása érdekében.
Az élhetőbb környezethez és a versenyképességhez egyaránt hozzájárul a lakóépületek energetikai
korszerűsítése, valamint a távhő- és hőellátó rendszerek energiahatékony fejlesztése és a megújuló
energiaforrások alkalmazásának növelése. A lakóépületek korszerűsítésének támogatásához a
VEKOP a visszatérítendő támogatást, vagyis a pénzügyi eszközöket biztosítja, kiegészítő forrásként
a KEHOP vissza nem térítendő támogatásai mellé.
A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok szétszórtan 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. mely probléma elhanyagolása esetén
az egybeesés magában hordozza a szegregátumok kialakulásának veszélyét.
A társadalmi leszakadással leginkább veszélyeztetett célcsoportok felzárkózása komplex módon,
számos szakterület egyidejű beavatkozásának összehangolásával történik. Hozzájárulnak ehhez az
oktatás mellett a társadalmi együttműködést támogató programok, a szociális háló és az
egészségügyi ellátás erősítése.
A társadalmi együttműködést és felzárkózást, a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés
javítását a régiókategórián átnyúló, országos hatással rendelkező, az Emberi Erőforrás Fejlesztési
Operatív Program 2. prioritási tengelyének kapcsolódó intézkedésében megvalósuló egyes
egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi infrastruktúra-fejlesztési projektek is támogatják.
A magyar társadalom rossz fizikai és egészségi állapota miatt évente a GDP egyharmadáról
kell lemondani (Ács Pongrác és munkatársai, 2011.). A gazdaság versenyképességének alapvető
feltétele, hogy a gazdasági igényeknek megfelelő munkavállalási képességgel rendelkező munkaerő
álljon rendelkezésre, amely magában foglalja a megfelelő egészségi állapotot is.
Magyarországon 2011-ben a születéskor várható átlagos élettartam a negyedik legrosszabb az
Unióban (Eurostat). A KSH adatai szerint 2012-ben a születéskor várható átlagos élettartam a
férfiaknál 71,5 év, a nőknél 78,7 év volt. Összevetve az EU tagországok születéskor várható
élettartamát és figyelembe véve az egyes országok gazdasági teljesítményét is megállapítható, hogy
Magyarország a várható élettartamot tekintve a gazdaságilag elmaradottabb országok
középmezőnyében helyezkedik el.
.Az egészségügyi ágazat tervezett fejlesztéseit az Egészséges Magyarország 2014-2020 (EM)
fejlesztési dokumentum alapozza meg.
A korábbi években elindult az intézményi férőhelyek kiváltása, melynek eddigi tapasztalatai alapján
kerül kidolgozásra a következő három év feladatait tartalmazó Cselekvési Terv. A Cselekvési Terv
keretében a 2014-2020 közötti időszakban újragondolásra kerül többek között a pályáztatási
rendszer, a leendő pályázó intézmények és fenntartóinak strukturált felkészítése, a kiváltás szakmai
támogatása, a szakemberek képzése. A fő cél az, hogy a nyújtott szolgáltatás egyén-központú
legyen és az igénybevevők önállóságának megtartására/visszanyerésére összpontosuljon.
A gyermekvédelmi bentlakásos intézmények férőhelyeinek kiváltásáról a Gyermekvédelmi Törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) 1997. november 1-eje óta rendelkezik. A még kiváltásra, átalakításra váró
gyermekotthonok jellemzően enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos, gyermekvédelmi
szakellátásra szoruló gyermekeknek biztosítanak elhelyezést. Ezeken kívül már csak legfeljebb 12
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férőhelyes lakásotthonok és legfeljebb 48 férőhelyes
gyermekotthonokon belül legfeljebb 12 fős csoportokkal.

gyermekotthonok

működnek,

a

A fejletlenebb régiók területére kimutatható hatással bíró, fogyatékos személyek, pszichiátriai- és
szenvedélybetegek számára ápolást, gondozást nyújtó bentlakásos szociális intézmények és a nagy
létszámú gyermekotthonok kiváltásának, valamint az országos hatású egészségügyi szolgáltató
intézmények fejlesztéseinek KMR arányos forrásait a VEKOP biztosítja
A társadalmi együttműködést erősítése infrastrukturális beruházások az EU Duna Régió Stratégia
keretében a Duna régióbeli marginalizálódott közösségek, különösen a romák nélkülözése és
társadalmi kirekesztése elleni küzdelem akcióval összhangban került kidolgozásra.
2020-ig szóló EU Biológiai Sokféleség Stratégia elfogadásával a tagállamok vállalták, hogy a
biológiai sokféleség csökkenésének és az ökoszisztéma-szolgáltatások romlásának megállítása
érdekében 2020-ig 50, ill. 100%-os javulást érnek el a közösségi jelentőségű fajok és élőhely-típusok
természetvédelmi helyzete tekintetében.
Az élhetőbb környezet kialakítása, az életminőség javítása, a hosszú távon is fenntartható gazdasági
növekedés ökológiai alapjainak megőrzése, valamint az alapvető ökoszisztéma szolgáltatások
fenntartása érdekében Magyarországnak az EU Biológiai Sokféleség Stratégiában meghatározott
célkitűzésekhez, illetve az uniós irányelvekben rögzített tagállami feladatok teljesítése hazánknak is
kiemelt érdeke.
A természetvédelem területén a régiókategórián átnyúló, országos hatással rendelkező, a KEHOP
kapcsolódó prioritási tengelye alatt a földrajzi rugalmasság kihasználásával megvalósuló országos
hatású fejlesztések KMR arányos forrásait a VEKOP biztosítja.
A közösségi jelentőségű természeti értékek, illetve a hazai Natura 2000 hálózat megőrzése és
fejlesztését a fajok és élőhelyek természetvédelmi helyzetének valós terepi adatokon alapuló
országos felmérése alapozza meg. Összhangban az EU Biológiai Sokféleség Stratégiával támogatjuk
a hazai természetes és természet-közeli ökoszisztémák országos, a Közép-magyarországi régióra is
kiterjedő felmérését, feltérképezését, állapotuk meghatározását, valamint az ökoszisztémaszolgáltatások komplex értékelését.
A fejlesztések kapcsolódnak az EU Duna Régió Stratégia Duna-régió környezetének védelme
pillérhez, a biodiverzitás, a táj, valamint a levegő- és talajminőség megőrzése kiemelt területhez a
biológiai diverzitás megőrzésének támogatásával.
A régió adottságaiból következően, tekintettel arra, hogy az ország közigazgatási és közszolgáltatásszervezési központja Budapest a régióban fekszik, a VEKOP jelentős forrásokat rendel e két terület
fejlesztésére. Az operatív program Közigazgatási és közszolgáltatási fejlesztések című prioritási
tengelye a Közigazgatás-és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program Közép-Magyarországon
megvalósuló, de országos kihatású fejlesztéseihez járul hozzá, valamint a helyi fejlesztéseit is
tartalmazza. A prioritási tengelyben megalkotott egyedi célkitűzések stratégiai környezetét a
Partnerségi Megállapodás mellett a Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Stratégia 20142020 (korábban Magyary Program 2014-2020), a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia 2014-2020,
az országspecifikus ajánlások és Nemzeti Reformprogram határozzák meg.
A Partnerségi Megállapodás összefoglalja a 2007-2013 időszak, az Államreform Operatív
Programból, illetve az Elektronikus Közigazgatás Operatív Programból finanszírozott
projektjei kapcsán szerzett tapasztalatokat is, a következő szempontokat megfogalmazva a 20142020-as időszak tervezéséhez:
 Az ütemezésben figyelembe kell venni e projektek sajátosan hosszú tervezési fázisát.
 A források felhasználását a kulcsterületekre kell koncentrálni.
 A jövőben nagyobb hangsúly kerül a közpolitikai gondolkodás kialakítására, a szakpolitikai
eszközök integrált kezelésére, az államigazgatási szervek költséghatékony működésére, a
minisztériumi munka és vezetés átalakítását szolgáló akciókra.
 Az eddiginél nagyobb figyelmet kap az ügyfelek jobb kiszolgálása.
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Differenciáltabban kell kezelni a fejlesztések terén a közigazgatási és szakigazgatási
szervezetek eltérő sajátosságait.
Célirányosabb, mérhetőbb indikátorrendszer kell.
Az eddigieknél nagyobb hangsúlyt kell fektetni a közigazgatás fejlesztési és e-közigazgatási
fejlesztések koordinációjára, valamint a kapcsolódó képzési és változáskezelési feladatokra.

A Partnerségi Megállapodás a közigazgatás és a közszolgáltatások területén fejlesztési
célként az adminisztratív terhek komplex csökkentését, az átláthatóság növelését, a
szolgáltató jelleg megerősítését, a humán erőforrás menedzsment hatékonyságának növelését
nevezi meg.
A célok elérésre érdekében a Partnerségi Megállapodás a következő tevékenységeket irányozza elő:
 Szervezeti hatékonyság növelés és racionalizálás.
 Hatékonyabb emberi erőforrás menedzsment és a közigazgatási dolgozók kompetenciáinak
fejlesztése.
 További erőfeszítések szükségesek, amelyek a korrupció megelőzését, az integritásirányítási
rendszer fejlesztését, valamint a közbeszerzési rendszer reformját célozzák.
 Az állam közszolgáltató szerepének erősítése a közszolgáltatások fejlesztésének
koordinálásával.

Az e-közigazgatás folyamat- és működésfejlesztéssel integrált fejlesztése keretében
biztosítani kell az interoperabilitást, az e-közigazgatási szolgáltatások bővítését,
színvonalának, hatékonyságának és hozzáférhetőségének növelését, valamint a
közigazgatásban dolgozók digitális írástudásának fejlesztését.
A Partnerségi Megállapodás a tervezett célrendszerhez elérendő eredményeket is társít:
 Az e-kormányzási szolgáltatások számának, illetve az adatbázisok és e-megoldások
interoperabilitásának növelése.
 Átlagos ügyintézési idő csökkenése a még nem egyszerűsített eljárásokban.
 Állampolgárok és vállalkozások által az ügyintézésre fordított költségek csökkentése a még
nem egyszerűsített eljárásokban.
 A közigazgatási szervezetrendszer hatékonysága nő az optimalizált folyamatok számának
növekedésével.
 Korrupció Érzékelési Index (CPI) értéke javul.
 Közbeszerzések esetében az átláthatóság növekszik az elektronizáltság kiterjesztése és a
folyamatok reformja által.

A közszolgáltatások terén dolgozók képzettségének javítása.
 Elektronizáltan átalakított közigazgatási és közszolgáltatások száma nő.
 A közszolgáltatások kínálata racionalizálódik, a párhuzamos közszolgáltatási kínálat és
annak költséghatékonysága javul, a térségi szűk keresztmetszetek megszűnnek.
A Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Stratégia 2014-2020 kiemelt célja az
egyszerűsítés és hatékonyságnövelés, amely kihat a közigazgatás, az állam által működtetett
közszolgáltatások valamennyi területére: a feladatok áttekintésére és racionalizálására, az
intézményrendszer egyszerűsítésére, valamint az eljárások áttekinthetőbbé, hatékonyabbá tételére.
A Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Stratégia 2014-2020-ban megfogalmazott
jövőképben ezzel összhangban olyan közigazgatást határoz meg, amelyet a következő ismérvek
jellemeznek:
 a magyar közigazgatás szervezetten, következetes és átlátható intézményi struktúrában,
korszerű és ügyfélbarát eljárásrenddel, mindenki számára elérhetően;
 professzionálisan, nemzeti hivatástudattal rendelkező, szakmailag felkészült, etikus és
motivált személyi állománnyal, modern szervezeti keretek között;
 és olcsón, a lehető legkevesebb adminisztrációs költséggel, versenyképes szolgáltatási
díjakkal és rövid ügyintézési határidőkkel működik, azaz létrejön az emberek bizalmát élvező
szolgáltató állam.
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A versenyképesség a vonatkozó kormányzati stratégia kontextusában az alábbi tényezők együttes
meglétét feltételezi:
 Közigazgatási értelemben: a versenyképesség azt jelenti, hogy az állami működés sokkal
olcsóbb, az állampolgárok, a vállalkozások és más szervezetek számára, illetve
költséghatékonyabb a belső működést tekintve is.
 Gazdasági értelemben: a versenyképességi kritérium azt kell, hogy jelentse, hogy az állam
ne akadályozza a vállalkozások életét, hanem ehelyett inkább segítse azt, jobban, mint
máshol. Ez egyrészt az adminisztratív teher mértékének lehető legalacsonyabb mértékűre
csökkentését jelenti a gyakorlatban, másrészt pedig a szolgáltató jelleg kialakítását is.
 Társadalmi értelemben: akkor versenyképes a közigazgatás, ha nemcsak megkönnyíti,
hanem segíti is a lakosság mindennapi életét, de semmiképpen sem gátolja azt. Kiemelten
kell segíteni az emberek munkával való „kapcsolatát. Ebben az esetben is a középpontban a
minél kevesebb felesleges bürokrácia, illetve a szolgáltatás-alapú működés megvalósítása
áll.
A Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Stratégia 2014-2020 szerint folytatni kell a
közigazgatás szervezetrendszerének átalakítását, az adminisztratív korlátok, illetve a
bürokrácia csökkentését, meg kell erősíteni a közigazgatás személyi állományát és az
elektronikus közigazgatás kiépítését elősegítő környezetet.
A Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Stratégia 2014-2020 a SWOT-elemzés
eredményeképpen a következő, KÖFOP és így a VEKOP szempontjából releváns intézkedéseket
definiálja:
 A szolgáltató közigazgatás szervezési feltételeinek fejlesztése;
 A közigazgatás emberi erőforrás-gazdálkodásának fejlesztése;
 Közszolgáltatások színvonalának javítása;
 Elektronikus támogatás fejlesztése.
A Stratégia célul tűzi ki azt, hogy a közigazgatási szervezet ésszerűsítése a 2014-2020-as tervezési
időszakban is folytatódjon, továbbra is a szervezetrendszer hatékonyabb átalakítását, és az egyes
szervek belső működésének hatékonyságnövelését megcélozva (szervezetfejlesztés). Területi
szinten át kell tekinteni és ki kell használni az integrálás további lehetőségeit, amelynek lényege a
még a kormányhivatalokon kívül működő területi államigazgatási szervek működésének
felülvizsgálata, és a hatékonyság elve alapján az egyes államigazgatási szerveknek a
kormányhivatalokba történő integrálása.
Az ésszerűsítés másik irányát a 2010-2013 közötti időszakhoz hasonlóan az átalakított
szervezetrendszer egyes elemei, a közigazgatási szervek belső működésének a hatékonyabbá tétele
képezi. Ebből adódóan indokolt a korábbi szervezetfejlesztési programok továbbvitele, a
lehetséges kedvezményezetti kör kibővítése.
A közigazgatás rendszerszintű újrastrukturálása, illetőleg a kormányhivatalok, valamint járási
hivatalok felállítását követő működési tapasztalatok rávilágítottak arra, hogy az államigazgatás
korszerűsítésével összefüggő intézkedések között kiemelt létjogosultsága van, a központi
közigazgatás kiemelt jelentőségű fejlesztései mellett, a fővárosi és megyei kormányhivatalok,
valamint a járási hivatalaik folyamatos szervezeti továbbfejlesztésének. A legfontosabb
intézkedések ennek megfelelően az átfogó, akár rendszerszintű hatékonyságjavulást és integrációs
törekvéseket célzó központi közigazgatási szervezet- és működésfejlesztések végrehajtása, valamint
az egyenszilárdságú kormányhivatalok és járási hivatalok kialakítása, a szervezeti működésük
ésszerűsítése.
Ezek az intézkedések hozzájárulnak a hatékonyabban, egyszerűbben és olcsóbban működő
közigazgatás kialakításához, amely mind az állampolgárok, mind a vállalkozások számára számos
előnyt tartalmaz a mindennapi életük, működésük során.
A Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Stratégia 2014-2020 is fontos feladatként tekint a
közigazgatási szolgáltatások elektronizálására, az elektronikus támogatások fejlesztésére,
illetve a Digitális Állam (Lásd még Nemzeti Infokommunikációs Stratégia 2014-2020)
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koncepciójának relaizálására. A Stratégia célként nevesíti az e-közigazgatási szolgáltatások
lehetőségeinek bővítését, az interoperatibilitás biztosítását, az adatbázisok, nyilvántartások
együttműködési képességének megteremtését, összekapcsolását, az adat- és folyamatredundanciák
megszüntetését, a stabil és biztonságos kormányzati IT-háttér biztosítását, valamint a
felhasználóbarát, ügyfélközpontú elektronikus szolgáltatások keretrendszer jellegű továbbfejlesztését
a legmodernebb technológiák lehetőség szerinti alkalmazásával, a jogi környezet „digitális
akadálymentesítését”, valamint az elektronikus ügyintézésben, együttműködések támogatásában
rejlő lehetőségek széleskörű kiaknázását. A fejlesztések eredményeképpen egységes, minden
digitális platformon hozzáférhető e-közigazgatási szolgáltatásoknak kell létrejönniük.
A közigazgatás működését nagymértékben befolyásolja a benne dolgozó, vezető pozícióban lévő
személyek vezetői képzettsége, ezért fontos, hogy a jövőben olyan felsőfokú képzés is elérhetővé
váljon, amely nemcsak a szükséges közigazgatási szakmai, hanem gyakorlati, és ezen belül is valós
életen alapuló, nemzetközi elismertségű szervezési és vezetési ismeretekkel is ellátja a leendő
vezetőket.
A Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Stratégia 2014-2020 KÖFOP és így a VEKOP
szempontból releváns további fókuszpontja a közigazgatás emberi erőforrás-gazdálkodásának
fejlesztése,
ennek
keretében
pedig
a
közigazgatásban,
közszolgálatban
dolgozók
kompetenciafejlesztése. A kompetenciafejlesztés területén kiemelt szerepet kell biztosítani a
közszolgálati felsőoktatás számára az alap-, és továbbképzési, valamint vezetőfejlesztési funkcióinak
erősítésével.
Az megújítandó gyakorlatorientált képzési és továbbképzési rendszerben előtérbe kell állítani a
korszerű menedzsment módszerek, korszerűsített folyamatok alkalmazásának oktatását, valamint a
kommunikációs, vezetési és együttműködési készségek fejlesztését. A képzéseknek ezen túlmenően
össze kell kapcsolódniuk a munkalapú társadalom megteremtéséhez kötődő képzési elemekkel, mint
a nyelvi, informatikai kompetenciák fejlesztése, illetve a gyakorlati, on-the job jellegű szakmai
képzések előtérbe állítása, gyakornoki, valamint hazai és nemzetközi ösztöndíj programok
indítása.
Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Stratégia 2014-2020 a korábbiakhoz képes nagyobb
hangsúlyt fektet a közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítására, vagyis a
szolgáltatás színvonalának növelésére, ugyanis az ügyfelek – akár lakossági, akár vállalati –
leginkább a közszolgáltatások (különös tekintettel az állampolgárok mindennapjait leginkább
meghatározó helyi közszolgáltatások) színvonalán keresztül tudják megítélni az állam működését.
Ennek magyarázata, hogy míg a közigazgatás és az ügyfél kapcsolata általában eseti, egy adott ügy
lefolytatásáig tart, addig egy adott közszolgáltatás – jellegéből adódóan – az ügyfél életének szerves
részét képezi. Ebből következően az ügyfél, illetve az állampolgár életminősége szempontjából
elsősorban a helyi közszolgáltatások köre, ellátásuk módja, minőségük színvonala és
hozzáférhetősége a legfontosabb.
A Stratégia célul tűzi ki, hogy megvalósítása jelentős mértékben hozzájáruljon a
közszolgáltatások színvonalának javításához. Ennek érdekében intézkedéseket fogalmaz meg a
helyi közszolgáltatásokhoz kapcsolódó egységes és összehasonlító ügyfél-elégedettség mérés
bevezetésére, a közszolgáltató szervezetek tudásbázisának és monitoringjának, továbbá a
közszolgáltató szervezetek menedzsmentjének, szolgáltatási minőségének és kapacitásának átfogó
fejlesztésére, a közszolgáltatásokhoz kapcsolódó szervezetrendszer hatékonyabbá tételére, valamint
a közszolgáltatásokhoz kapcsolódó élethelyzetekhez tartozó ügyek egyszerűsítésére.
A NIS külön pillért szentel a digitális állammal és ennek keretében az e-közigazgatással és
kormányzati informatikával kapcsolatos fejlesztéseknek (Digitális Állam pillér). A NIS a SWOT
elemzésben meghatározott gyengeségekre és lehetőségekre reagálva átfogó célként nevesíti a
kormányzat és a közigazgatás működésének stabil és biztonságos informatikai háttérrel történő
támogatását, amely lehetővé teszi a közigazgatás belső folyamatainak, illetve a lakosságot és
vállalkozásokat célzó közigazgatási szolgáltatásoknak a nagyarányú elektronizálását, továbbá az
állami érdekkörbe tartozó információk és tartalmak széles körű digitalizációját és nyilvános
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hozzáférhetővé tételét.
A NIS a fentiekkel összhangban megfogalmazza a Digitális Állam pillérrel, és ennek keretében az eközigazgatással kapcsolatos konkrét célokat is a 2014-2020-as tervezési időszakra. Ezek között
kiemeli az elektronikus közigazgatás fejlesztésének folytatását, az online elérhető szolgáltatások
körének bővítését, előírva 2018-ra, hogy az állampolgárok és a vállalkozások valamennyi
közigazgatási ügyüket elektronikusan intézhessék;
A NIS jogi szabályozási környezet rendezését követően a következő évek feladataként írja elő az
elektronikus szolgáltatások infrastrukturális hátterének (informatikai, back-office) biztosítását,
az e-közigazgatási szolgáltatások fejlesztését és megfelelő szintű összekapcsolását, a lehető
legteljesebb interoperabilitás mellett. Az intézkedések között meghatározza a KÖFOP és így a
VEKOP szempontjából is releváns következő feladatokat:
 A közigazgatási belső folyamatokat és az elektronikus közigazgatási szolgáltatásokat
támogató informatikai háttér biztosítása, ennek keretében az intézmények belső
folyamatait és szolgáltatásait támogató informatikai háttér biztosítása, és a területi
közigazgatás működését támogató informatikai háttér fejlesztése, szabályozott elektronikus
ügyintézési szolgáltatások (szeüsz) bevezetéséhez szükséges háttérfejlesztések
összehangolása.
 Az interoperabilitás biztosításához szükséges fejlesztések elvégzése
(pl.
átjárhatósághoz szükséges jogszabályi háttér biztosítása, elektronikus azonosítás és
hitelesítés rendszerének kialakítása, stb.).
 Magas szintű és korszerű lakossági és vállalati e-szolgáltatások bevezetése, ennek
keretében felhasználóbarát, gyors és kényelmes elektronikus (G2B, G2C) szolgáltatások
bevezetése, lakosságnak és a vállalkozásoknak nyújtott közigazgatási szolgáltatások
elektronizálása (beleértve az állam által kötelezően nyújtandó, illetve piaci alapon is elérhető
szeüsz-ök rendszerének kialakítását)
 A területi közigazgatás szolgáltatási és ügyfélszolgálati rendszerének kialakítása
(Kormányhivatalok, járási hivatalok, szakigazgatási hivatalok, kormányablakok).
A fenti stratégiai kontextust erősíti a Bizottság országspecifikus ajánlása a közigazgatás
korszerűsítésének fontosságáról. A Nemzeti Reformprogram a 2014-2020-as időtáv
vonatkozásában pedig az alábbi beavatkozási területeket jelöli meg prioritásként az ajánlás
végrehajtásához kapcsolódóan:
 a kormányhivatalok, valamint a járási hivatalok szervezeti fejlesztése és a területi
közigazgatás működésének racionalizálása,
 közszolgálati életpálya-modell: továbbképzési-és vizsgarendszer fejlesztések.
A KÖFOP, és így a VEKOP a közigazgatással, közszolgáltatásokkal kapcsolatos fejlesztéseit a
prioritási tengelyeknél bemutatott szükségletekre, és a fent szerepeltetett stratégiai fejlesztési célokra
alapozva alakítottuk ki, figyelembe véve a Nemzeti Reformprogramban is nevesített Egyszerű Állam
már végrehajtott (2014. II. felével záruló) intézkedéseit is.
A stratégiai célhoz kapcsolódó fő fejlesztési irányok, egyedi célok a következők:
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lakóépületek energetikai korszerűsítése, valamint távhő- és hőellátó rendszerek
energiahatékony fejlesztése és a megújuló energiaforrások alkalmazásának növelése,
fenntartható multimodális mobilitás elősegítése,
a társadalmilag és fizikailag leromlott, vagy leromlással veszélyeztetett településrészeken élő
lakosság életminőségének javítása,
minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása egészségügyi, szociális és
társadalmi felzárkózási területen,
magasabb színvonalú humán közszolgáltatások nyújtása,
társadalmi együttműködés erősítése,
a közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzésének, valamint az EU
Biológiai Sokféleség Stratégia megvalósításának megalapozása.
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a közigazgatási szervezetek hatékonyságságának fejlesztése
a közigazgatási humán erőforrás felkészültségének fejlesztése
az elektronikus ügyintézés lehetőségének bővítése
az átláthatóság növelése
a helyi közszolgáltatások információs bázisának fejlesztése
a helyi közszolgáltatások helyi léptékű optimalizációja

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
indokolása

tematikus

célkitűzések

és

a

beruházási

prioritások

kiválasztásának

Kiválasztott tematikus
célkitűzés

Kiválasztott beruházási prioritás

A kiválasztás indokolása

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

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 magyar gazdaság hosszú távú
növekedési
képessége
jelentős
részben attól függ, hogy mennyire
sikerül
a
hazai
tudásbázisok
versenyképességét
megőrizni,
fejleszteni,
valamint
jelenleg
nemzetközi
összehasonlításban
alacsony
szintűnek
tekinthető
nemzetközi K+I együttműködéseket
jelentősen erősíteni. Ennek alappillére
a KMR K+I potenciáljára támaszkodva
a nemzeti kiválóság megteremtése az
elavult K+I infrastruktúrák megújítása,
valamint a nemzetközi hálózatokhoz,
kezdeményezésekhez
történő
csatlakozás elősegítése révén.

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

A KMR vállalati K+I tevékenységet
ösztönző mechanizmusok nem kellően
hatékonyak, a tudás- és technológiatranszfer folyamatok mind a régión
belüli, mind az a regionális határokat
átlépő K+I tevékenységek esetében
gyengék. Ebből is következően az
önállóan,
valamint
az
együttműködésben végzett vállalati
K+I tevékenység mértéke is elmarad a
kívánatos szinttől. A start-up és spinoff
vállalkozások
esetében
az
innovációs
ökoszisztéma
gyengeségéből (pl. inkubáció hiánya,
tőkehiány
–
nem
megfelelő
finanszírozási
mechanizmusok)
adódóan számos projekt már a kezdeti
szakaszban elhal. Csekély a K+F iránti
vállalati
kereslet
is,
még
a
középvállalati szinten sem jellemző
ennek jelentős jelenléte. A vállalati K+I
tevékenységek esetében jelentkező
szűk keresztmetszetekre, valamint
lehetőségekre a Nemzeti Kutatásfejlesztési és Innovációs Stratégia
2020, valamint a Nemzeti Intelligens
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technológiák terjesztése
2. az IKT-hoz való
hozzáférés elősegítése
és
e
technológiák
használatának
és
minőségének fokozása

1301/2013 (EU) ERFA rendelet 5.
cikk 2. b) az ikt-termékek és
szolgáltatások, az e-kereskedelem
továbbfejlesztése és az ikt iránti
kereslet fokozása

1301/2013 (EU) ERFA rendelet 5.
cikk 2. a) a szélessáv-kiépítés
kiterjesztése és nagy sebességű
hálózatok kiépítése, valamint a
digitális
gazdaságot
szolgáló
feltörekvő
technológiák
és
hálózatok
bevezetésének
támogatása

Szakosodási Stratégia is rávilágít.
A beruházási prioritás megjelenésének
elsődleges indoka a GINOP-ból, a
1303/2013 EU rendeletnek
megfelelően megvalósítandó
programterületen kívül eső műveletek,
ún. országos hatású fejlesztések KMR
területre arányosított forrásainak
VEKOP-ból történő biztosítása. Az itt
megjelenő fejlesztések jellegükből
adódóan a KMR területét is érintik.
Az IKT vállalkozások, kutatóhelyek,
egyetemek alacsony innovációs
teljesítménye, a szereplők közötti nem
megfelelő együttműködés, valamint a
hazai IKT vállalkozások nemzetközi
piacokon lévő kismértékű jelenléte
indokolja az iparág fejlesztését.
Szükséges a szektor fejlődését gátló
tényezők felszámolása (naprakész
tudással rendelkező szakemberek
hiánya, egyetemek és cégek alacsony
szintű együttműködése, stb.) egy
versenyképes IKT szektor kialakulása
érdekében, amely a gazdaság egyik
húzóágazatává válhat.
A beruházási prioritás megjelenésének
elsődleges indoka a GINOP-ból, a
1303/2013 EU rendeletnek
megfelelően megvalósítandó
programterületen kívül eső műveletek,
ún. országos hatású fejlesztések KMR
területre arányosított forrásainak
VEKOP-ból történő biztosítása. Az itt
megjelenő fejlesztések jellegükből
adódóan a KMR területét is érintik.

A digitális technológiák minősége,
valamint a hálózatok lefedettsége
számos hiányosságot mutat
hazánkban, szükséges tehát a
digitális infrastruktúra minőségi és
mennyiségi fejlesztése az OP-ban
kizárólag az állami fenntartású
szélessávú hálózatok esetében.
3. a KKV-k
versenyképességének
fokozása
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1301/2013/EU rendelet 5. cikk 3. a)
a vállalkozói szellem előmozdítása,
különösen az új ötletek gazdasági
hasznosításának
megkönnyítésével,
valamint
új
cégek alapításának, többek között
üzleti inkubátorházak segítségével

A beruházási prioritás megjelenésének
elsődleges indoka a GINOP-ból, a
1303/2013 EU rendeletnek
megfelelően megvalósítandó
programterületen kívül eső műveletek,
ún. országos hatású fejlesztések KMR
területre arányosított forrásainak

történő - ösztönzése

VEKOP-ból történő biztosítása. Az itt
megjelenő fejlesztések jellegükből
adódóan a KMR területét is érintik.
Országos vállalkozói mentorhálózat
Közép-magyarországi régióban
működő mentorszervezeteinek a
program működtetésével,
koordinációjával kapcsolatban
felmerülő költségeit finanszírozza. Ezt
a feladatot kizárólag egy országos
hatókörű szervezet tudja ellátni, illetve
a KMR régióban halmozódik fel az a
tudás és tapasztalat, ami egy országos
hálózat egységes és professzionális
működtetéséhez nélkülözhetetlen.

4. az alacsony széndioxid-kibocsátású
gazdaságra való áttérés
támogatása
minden
ágazatban
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1301/2013/EU rendelet 5. cikk 3. c)
a
korszerű
termékés
szolgáltatásfejlesztési képességek
megteremtésének és bővítésének
támogatása

Az üzleti környezet romlása az
országspecifikus ajánlások szerint a
legtöbb aggodalomra okot adó terület,
melynek megállítása elsősorban Pest
megye egyes térségeinek
felzárkózásához szükségszerű.
Pénzügyi eszközök és vissza nem
térítendő források nyújtása a
problémás térségek számára a helyi
gazdaság és vállalkozói környezet
megerősítését élénkítését segíti elő.

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 vállalkozások közötti együttműködés
és a piacfejlesztési tevékenységek
elégtelensége, valamint a tőke hiánya
gátolja a KKV-k növekedési
folyamatokba való bekapcsolódását. A
pénzügyi eszközök és vissza nem
térítendő források segítségével
megvalósuló fejlesztések elsősorban a
helyi szinten már megerősödött KKV-k
hálózatosodását segítik elő.

1301/2013/EU rendelet 5. cikk 4. b)
Az energiahatékonyság és a
megújuló
energiák
felhasználásának támogatása a
vállalkozásokban;

A KMR területén működő
vállalkozásoknál – akár csak az ország
fejletlenebb régióiban – igény
jelentkezik az energiahatékonyság és
a megújuló energia felhasználás
növelésére az épületek, gazdasági
termelési folyamatok
energiaigényének csökkentése.

1301/2013/EU rendelet 5. cikk 4. c)
az
energiahatékonyság,
az
intelligens energiahasználat és a
megújuló
energiák
felhasználásának támogatása a

Lakóépületeink elavult energetikai
állapota, magas károsanyagkibocsátása miatt szükségessé vált a
korszerűsítés elvégzése egyedileg és
rendszerszinten egyaránt. A megújuló

közcélú
infrastruktúrákban,
beleértve a középületeket és a
lakóépületeket is

1301/2013/EU rendelet 5. cikk 4. e)
alacsony szén-dioxid kibocsátással
járó
stratégiák
támogatása
valamennyi
területtípuson,
de
különösen a városi területeken,
ideértve a fenntartható multimodális
városi mobilitást és a kárenyhítést
előmozdító
alkalmazkodási
intézkedések támogatását.

6.
a
környezet
megőrzése és védelme,
valamint
a
forráshatékonyság
támogatása
1301/2013 (EU) ERFA rendelet 5.
cikk 6. c) a természeti és kulturális
örökség
megőrzése,
védelme,
elősegítése és fejlesztése

1301/2013 (EU) ERFA rendelet 5.
cikk 6. d. a biológiai sokféleség és
a talaj megóvása és helyreállítása
és az ökoszisztéma-szolgáltatások
elősegítése, többek között a Natura
2000 és a zöld infrastruktúrák révén

8. a fenntartható és
minőségi foglalkoztatás,
valamint a
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1301/2013/EU rendelet 5. cikk 8. c)
helyi fejlesztési kezdeményezések
és szomszédos szolgáltatásokat

energia egyre nagyobb arányú
felhasználása elkerülhetetlen az
energiafüggőség csökkentése
érdekében is.
A KMR területén egyrészt a városi
közlekedés területén jelentkezik igény
az energiahatékonyság növelésére a
pazarló, nagy energiaigényű, egyéni
közlekedési módok kiváltása által. A
tömegközlekedés átalakításának
hiánya az utóbbi években nagy terhet
rótt a nemzeti költségvetésre – az
országspecifikus ajánlások szerint,
amely egy fenntarthatatlan rendszer
kialakulásához vezetett. Szükségessé
vált tehát mára az energiahatékony,
fenntartható megoldások bevezetése a
hazai közlekedési rendszerben.
A beruházási prioritással a GINOP
keretében a fejletlenebb régiók
területén megvalósuló turisztikai
hálózatok KMR területen kialakításra,
fejlesztésre kerülő elemeinek
támogatása történik, annak
érdekében, hogy a tematikus utak az
egész országot lefedjék.
Hazánk természeti és kulturális
értékeire sok esetben jellemző a
leromlott, elhanyagolt állapot, melyek
helyreállítása, megőrzése, fejlesztése
fontos feladat nem csak eszmei, de
gazdasági jelentőségük miatt is.
A beruházási prioritás megjelenésének
elsődleges indoka a KEHOP-ból, a
1303/2013 EU rendeletnek
megfelelően megvalósítandó
programterületen kívül eső műveletek,
ún. országos hatású fejlesztések KMR
területre arányosított forrásainak
VEKOP-ból történő biztosítása. Az itt
megjelenő fejlesztések jellegükből
adódóan a KMR területét is érintik.
Szükséges a közösségi jelentőségű
természeti értékek, valamint fajok és
élőhely-típusok jelenlegi helyzetének
helyreállítása, hosszútávon történő
megóvása.

Munkanélküliség szempontjából a
kisgyermekes anyukák képezik az
egyik legveszélyeztetettebb csoportot,

munkavállalói mobilitás
ösztönzése

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

így az Európai Bizottság országspecifikus ajánlásaival összhangban a
kisgyermekek számára napközbeni
ellátást nyújtó intézmények hiányos
kapacitásait bővíteni, szolgáltatásait
pedig fejleszteni szükséges 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.
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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

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 az EU2020 nemzeti célkitűzéssel
összhangban a foglalkoztatás
bővítése, a 75%-os foglalkoztatási ráta
elérése, különösen az alacsony iskolai
végzettséggel rendelkezők és a
hátrányos helyzetűek
foglalkoztatáshoz való hozzáférésének
elősegítésével.

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

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

A KMR-ben is nehézséget okoz a
munkahelyi és a magánéletbeli
kötelezettségek
összeegyeztetése
egyes speciális élethelyzetekben lévők
számára (pl. kisgyermek nevelése,
idős hozzátartozó gondozása, vagy
oktatásban való részvétel idején). E
foglalkoztatási potenciál kihasználását
elősegítheti a rugalmas foglalkoztatás
és munkaszervezés, a munka és
magánélet jobb összehangolása.
További kihívást jelent a be nem
jelentett, illetve „aluljelentett”
foglalkoztatás, valamint a munkahelyi
egészség és biztonság területén
jelentkező kockázatok.

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

1301/2013/EU rendelet 5. cikk 9. b)
a városi és vidéki területeken élő,
rászoruló
közösségek
fizikai
rehabilitációjának,
valamint
gazdasági
és
társadalmi
fellendülésének támogatása

1301/2013/EU rendelet 9. a) a
nemzeti, regionális és helyi
fejlődést szolgáló egészségügyi és
szociális infrastruktúrába történő
beruházás, az egészségi állapotbeli
egyenlőtlenségek csökkentése, a
társadalmi, kulturális és rekreációs
szolgáltatásokhoz való jobb
hozzáférés megteremtésével a
társadalmi befogadás
előmozdítása, valamint az
intézményi szolgáltatásokról a
közösségi alapú szolgáltatásokra
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A szociális helyzet romlása – az
országspecikfikus ajánlások szerint –
továbbra is probléma hazánkban, mely
szerint a népesség 30%-át fenyegeti
az elszegényedés és a társadalmi
kirekesztés
veszélye.
Ennek
megfelelően a Nemzeti Társadalmi
Felzárkózási Stratégia (NTFS) 201120 – 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 beruházási prioritás megjelenésének
elsődleges indoka az EFOP-ból, a
1303/2013
EU
rendeletnek
megfelelően
megvalósítandó
programterületen kívül eső műveletek,
ún. országos hatású fejlesztések KMR
területre
arányosított
forrásainak
VEKOP-ból történő biztosítása. Az itt
megjelenő,
országos
hatáskörű
egészségügyi szolgáltató intézmények
fejlesztései jellegükből adódóan a
KMR területét jelentős mértékben
érintik. Az intézményi férőhelyek
kiváltása számos esetben szintén
régiókategóriákon átnyúló hatással bír.

való átállás

10. az oktatásba, és a
képzésbe, többek között
a szakképzésbe történő
beruházás a készségek
fejlesztése és az egész
életen át tartó tanulás
érdekében
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1304/2013/EU rendelet 3. cikk (1)
b)
ii.
a
marginalizálódott
közösségek – például a romák –
társadalmi-gazdasági integrációja

A
KMR
egyes,
elmaradottabb
területein nagy kihívást jelent a
marginalizálódott
közösségek
helyzete, a kirekesztődés fennálló
vagy kialakuló veszélye. Kiemelt cél
többek közt a romák és egyéb
célcsoportok
társadalmi-gazdasági
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.

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 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.

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

Magyarországnak
az
iskolai
lemorzsolódás ellen elért sikerei 2011ben – az országspecifikus ajánlások
szerint – megtorpantak, a jogszabályi
környezet egyes elemei miatt fennáll
az iskolai szegregáció veszélye. A
KMR területén is szükséges a
közoktatásiés
köznevelési
intézmények
programjainak
támogatása, elsősorban a korai
iskolaelhagyás
és
lemorzsolódás
csökkentése, valamint a nem-formális
és informális oktatás fejlesztése
érdekében.

1304/2013/EU rendelet 3. cikk (1)
c) 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
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Elkerülhetetlen a felsőoktatás
rendszerének fejlesztése különösen a
hátrányos helyzetű csoportok
hozzáférése tekintetében, ahogy ezt
az országspecifikus ajánlások is
alátámasztják.

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

Egész Magyarországon, így a KMRben is kihívást jelent a fiatalok
munkanélkülisége, az egész életen át
tartó tanulásban való alacsony
részvétel, a szakképzésben
résztvevők körében tapasztalható
lemorzsolódás. Hazánkban a
munkaerőpiaci részvétel aránya egyik
legalacsonyabb az EU-n belül,
melynek egyik oka, hogy 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. A szak- és felnőttképzési
rendszert úgy kell fejleszteni, hogy az
elősegítse a munka világába történő
átmenetet. Ezért a munkaerő-piaci
relevanciát javítani szükséges.

11. a hatóságok és az
érdekelt
felek
intézményi
kapacitásának javítása
és
hatékony
közigazgatáshoz
történő hozzájárulás

1304/2013/EU rendelet 3. cikk (1)
d) i. azon közigazgatási szervek és
közszolgálatok intézményi
kapacitásának és hatékonyságának
növelésébe történő beruházások
nemzeti, regionális és helyi szinten,
amelyek célja a reformok, a jobb
szabályozás és a jó kormányzás
megvalósítása

A beruházási prioritás
megjelenésének elsődleges indoka a
KÖFOP-ból, a 1303/2013 EU
rendeletnek megfelelően
megvalósítandó programterületen kívül
eső műveletek, ún. országos hatású
fejlesztések KMR területre arányosított
forrásainak VEKOP-ból való
biztosítása, valamint a helyi
fejlesztések támogatása.
A közigazgatási szektor fejlesztését az
adminisztratív terhek relatív magas
mértéke,
az
átláthatóság
terén
tapasztalható
kihívások,
az
eközigazgatási
szolgáltatások
lehetőségeinek
alacsony
kihasználtsága, a korszerű humánerőforrás menedzsment megoldások
elterjedtségének hiánya, és a 20072013
időszakban
kialakult
jó
gyakorlatok
kínálta
lehetőségek
indokolják. A közszolgáltatási szektor
fejlesztését a hatékony működés
lehetőségeit korlátozó koordinációs
hiányosságok
indokolják.
A
közszolgáltatások területén lezajlott
országos
léptékű
átszervezések
lehetőséget kínálnak arra, hogy az
innovatív megoldások elterjesztésével
Magyarország jelentősen javítsa a
közszolgáltatások hatékonyságát.

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.

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. A VEKOP keretének 55,6%-a ERFA, míg
44,4%-a ESZA forrás. Az elsősorban versenyképességet és gazdaságélénkítést szolgáló
infrastrukturális fejlesztések mellett kiemelt cél a régió versenyképességének további javítása
érdekében a foglalkoztatást, a társadalmi együttműködést, az oktatást és képzést támogató
programok megvalósítása, valamint a közigazgatás hatékonyságának növelése ESZA források
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felhasználásával.
Az OP forrásfelosztása a Partnerségi Megállapodással, az uniós jogszabályok adta kötöttségekkel
(1301/2013/EU és 1304/2013/EU rendelet tematikus koncentrációs elvárásainak nemzeti szinten
történő teljesítése), 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. Ehhez a GINOP
és a TOP mellett a VEKOP is hozzájárul.

Forrásfelosztás indoklása tematikus célonként (TC)
A teljes OP tartalom 9 TC mentén szerveződik. A tervezési alapelveken túlmenően ez a tartalmi
felépítés azt a célt szolgálja, hogy már a tervezés szakaszában előzetesen azonosított, országos
jellegű fejlesztések arányosított KMR igényei a VEKOP forrásaiból kerüljenek támogatásra.
A kutatás-fejlesztés és innováció erősítését támogató 1. TC 94 612 656 EUR keretű allokációjával, az
operatív program teljes keretének ötödével a legnagyobb forrású prioritási tengely fejlesztéseit
támogatja. Ezt az allokációs arányt indokolja a régió K+I terület esetében– országos szinten –
betöltött szerepe.
A közvetlen gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó IKT fejlesztéseket támogató 2. TC esetében
összesen 10 166 045 EUR áll rendelkezésre, amely az összes forrás 2,19%-a. Az összeget a GINOP
országos fókuszú IKT programjainak KMR arányos finanszírozásához kívánjuk felhasználni.
A kkv fejlesztést támogató 3. TC esetében összesen 38 195 501 EUR áll rendelkezésre. Ez a forrás a
VEKOP uniós támogatási keretének 8,24%-a. A TC forrásainak 85%-a Pest megye területére
összpontosul, a források koncentrációjával segítve a fejletlenebb területgazdasági fejlődését, a helyi
munkavállalók helyben boldogulásának biztosítása érdekében.
A két, közvetlenül a vállalkozások fejlődését is segítő 1. és 3. TC 132 808 157 EUR-val szolgálja a
régió fejlődését. A KFI, valamint a kkv fejlesztés támogatásának tehát jelentős szerep jut. Ez a forrás
a VEKOP uniós támogatási keretének 28,64%-a. A 2007-2013 közötti időszakban a KMR területén
jelentősen kevesebb forrás állt rendelkezésre, mint amennyit a régió vállalkozásai fel tudtak
használni.
A gazdaságfejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó 4. TC a fejlődéshez további 54 349 214 EUR
összeggel járul hozzá a vállalkozások és a magántulajdonban lévő lakóépületek, valamint a
fenntartható városi közlekedés támogatása által. A 4. TC összhangban a Partnerségi
Megállapodással elsősorban az épületenergetikai színvonal javulását támogatja, de a beavatkozások
a pozíciós papírnak megfelelően hozzájárulnak a „fűtési rendszer korszerűsítésében rejlő
kihasználatlan lehetőségek kiaknázásához” is. Az 1,3,4 TC összes forrása 187 157 371 EUR a
VEKOP teljes uniós támogatási keretének 40,36%-a, az ERFA támogatások 72,59%-a.
A 6. TC keretében elsősorban az országos kiterjedésű, hálózatos turisztikai útvonalak régiót érintő
szakaszainak kiépítését, valamint a KEHOP keretében megvalósuló országos jelentőségű
természetvédelmi fejlesztések KMR területre eső forrásait biztosítja a VEKOP 16 943 409 EUR
forrással.
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. TC-re kisebb mértékben
ERFA (12 789 516 EUR), jelentősebb mértékben ESZA források (40 376 370 EUR) állnak
rendelkezésre. A 53 165 886 EUR a VEKOP uniós támogatási keretének 11,47%-a.
A 9. TC-hez kapcsolódó, társadalmi együttműködést szolgáló infrastruktúra-fejlesztések jelentősebb
részben a 2007-2013 közötti jó tapasztalatokra alapoznak. A fejlesztések a régió társadalmi és
gazdasági hátrányokkal sújtott területeinek városaiban támogatják a rászoruló közösségek
rehabilitációját, a marginalizálódott csoportok társadalmi-gazdasági integrációját, az országos
hatáskörrel rendelkező egészségügyi intézményeket, intézményi férőhelyek kiváltását, az
egészségügyi és szociális szolgáltatásokat 30 773 405 EUR ERFA és 38 435 217 EUR ESZA
forrással. Az ESZA programok elsődleges célja a társadalmi együttműködés erősítése, a hátrányos
helyzetű csoportok társadalmi és gazdasági integrációjával a gazdasági teljesítmény növelése. A TC-
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re allokált 69 208 622 EUR a VEKOP keretének 14,93%-a.
A 10. TC (oktatás és képzés fejlesztése) esetében a VEKOP nem tartalmaz ERFA forrást. A célra
allokált ESZA forrás nagysága 43 531 100 EUR, az operatív programhoz mért részaránya 9,38%. A
TC-re allokált forrás a 8.és 9. TC-hez kapcsolódik. A programok hátrányos helyzetű gyermekek
oktatási problémáinak (pl. iskolai lemorzsolódás) leküzdéséhez, a gazdasági elvárásokhoz igazodó
oktatási rendszer erősítéséhez, a felsőoktatás, a szakképzés, felnőttképzés, munkahelyi képzések és
kompetenciák fejlesztéséhez járulnak hozzá. A TC közvetett módon a gazdaság
teljesítőképességének fokozását szolgálja.

A közigazgatás működésének és a közszolgáltatások hatékonyságát támogató 11.TC a
VEKOP forráskeretébe a KÖFOP földrajzi rugalmasság alkalmazásával megvalósuló
országos hatású fejlesztéseinek arányos KMR finanszírozását és a régió területén
megvalósuló helyi fejlesztések támogatását biztosítja 83 531 006 EUR ESZA forrással. A
támogatási forrás a VEKOP teljes keretének 18,01%-a. A 11. TC-re – a KÖFOP forrásokkal
együtt - így összességében 684 855 782 EUR áll rendelkezésre, amelynek 88%-át a KÖFOP, míg
12%-a a VEKOP forráskerete adja. A forrásallokáció tükrözi az Európai Bizottsággal folytatott
egyeztetések eredményét is.
Az operatív programban rögzített tematikus célok, az egyes integrált területi programok közötti
összhangot folyamatosan biztosítjuk.
A program keretében támogatott bármely művelet megfelel az
szabályoknak.

állami támogatásra vonatkozó

Előzetes értékelésben foglalt ajánlások figyelembevétele
A VEKOP munkaközi verzióihoz érkezett ex ante észrevételek elsősorban a területi fókusz hiányára,
a területileg specializált forrásallokáció szükségességére hívta fel a figyelmet. A jelenlegi verzió
elkészítésekor rendelkezésre álltak a területi szereplők fejlesztési programjai, a fejlesztési igények és
költségek. A területi fókuszokat a Bizottsággal is megvitattuk. A korábbi változatokhoz képest a
régiókategóriákon átnyúló, ágazati operatív programokban tervezett fejlesztések arányosított KMR
forrásai beépültek az operatív programba.
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2. táblázat:

Az operatív program beruházási stratégiájának áttekintése
4

Prioritási tengely

1.
Vállalkozások
versenyképességén
ek javítása

4

Alap (ERFA ,
Kohéziós
5
Alap, ESZA
vagy ifjúsági
foglalkoztatási
kezdeményez
6
és)
ERFA

Uniós
7
támogatás
(EUR)

Az operatív
programho
z nyújtott
összes
uniós
támogatás
részaránya

Tematikus
9
célkitűzés

A beruházási
prioritáshoz
kapcsolódó
egyedi
célkitűzések

Közös és
programspecifiku
s
eredménymutató
k, amelyekre
célértéket
határoztak meg

1301/2013/EU rendelet 5.
cikk (3) a) a vállalkozói
szellem
előmozdítása,
különösen az új ötletek
gazdasági hasznosításának
megkönnyítésével, valamint
új
cégek
alapításának,
többek
között
üzleti
inkubátorházak segítségével
történő - ösztönzése

Versenyképes
vállalkozói tudás
elterjesztése

Vállalkozások
3
éves túlélési rátája

1301/2013/EU rendelet 5.
cikk 3. c) a korszerű termékés
szolgáltatásfejlesztési
képességek
megteremtésének
és

Vállalkozások
növekedési
potenciáljának
erősödése Pest
megyében

KKV-k
árbevétele
megyében

Beruházási prioritások

8

38 195 501

8,24%

3. a KKV-k
versenyképes
ségének
fokozása

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).

5
6
7
8
9
10
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10

nettó
Pest

bővítésének támogatása

2.
Kutatás,
fejlesztés
és
technológiai
innováció
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ERFA

94 612 656

20,40%

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

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
együttműködése
kben
való
részvételének
erősödése

KKV-k
export
árbevétele
a
Középmagyarországi
régióban

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

A vállalati
aktivitás
növelése

A
KMR
régió
vállalkozásainak
K+F
ráfordítása
(BERD)

K+I

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

3.
Infokommunikációs
fejlesztések
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ERFA

10 166 045

2,19%

2. az IKT-hoz
való
hozzáférés
elősegítése

Stratégiai
K+I
hálózatok
számának
növelése a K+F
tevékenységet
folytató
vállalatok,
valamint
a
közfinanszírozás
ú és nonprofit
kutatóhelyek
között

Közfinanszírozású
kutatóintézettel
vagy
kormányzattal
együttműködő
innovatív
vállalatok aránya

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
kapacitások
megerősítésével
növekvő H2020
részvétel
a
közfinanszírozás
ú és nonprofit
kutatóhelyek,
valamint
a
vállalkozások
körében

A Horizont 2020
keretprogramban
nyertes
magyar
résztvevők száma

1301/2013
(EU)
ERFA
rendelet 5. cikk (2) b) az ikttermékek és szolgáltatások,
az
e-kereskedelem
to-

Az IKT szektor
nemzetközi
versenyképessé

Hazai
szoftverfejlesztő
és IT szolgáltató
vállalkozások

4. Turisztikai és
természetvédelmi
fejlesztések
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ERFA

16 943 409

3,65%

és
e
technológiák
használatána
k
és
minőségének
fokozása

vábbfejlesztése és az ikt
iránti kereslet fokozása

gének növelése

exportárbevétele

1301/2013
(EU)
ERFA
rendelet 5. cikk (2) a) a
szélessáv-kiépítés
kiterjesztése
és
nagy
sebességű
hálózatok
kiépítése, valamint a digitális
gazdaságot
szolgáló
feltörekvő technológiák és
hálózatok
bevezetésének
támogatása

Nagy
sávszélességű
kapcsolat
biztosítása
az
ellátatlan állami
intézményeknél

Hálózati
végpontokon
elérhető
átlagos
sávszélesség
nagysága
az
állami/önkormányz
ati intézményeknél

6 a környezet
megőrzése és
védelme,
valamint
a
forráshatékon
yság
támogatása

ERFA rendelet 5. cikk 6. c) a
természeti
és
kulturális
örökség
megőrzése,
védelme, elősegítése és
fejlesztése

Turisztikai költés
növelése

Hazai
és
nemzetközi
turisták költésének
növekedése

ERFA rendelet 5. cikk 6. d) a
biológiai sokféleség és a
talaj
megóvása
és
helyreállítása
és
az
ökoszisztéma-szolgáltatások
elősegítése, többek között a
Natura 2000 és a zöld
infrastruktúrák révén

A
közösségi
jelentőségű
természeti
értékek hosszú
távú
megőrzésének,
valamint a 2020ig
teljesítendő
EU
Biológiai
Sokféleség
Stratégia hazai
megvalósításána
k megalapozása

Regionálisan
javuló
természetvédelmi
helyzetű közösségi
jelentőségű
élőhely-típusok
aránya
Regionálisan
javuló
természetvédelmi
helyzetű közösségi
jelentőségű fajok
aránya

5.
Az
energiahatékonysá
g, az intelligens
energiahasználat és
a
megújuló
energiák
felhasználásának
támogatása

ERFA

54 349 214

11,72%

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

4. b) az energiahatékonyság
és a megújuló energiák
felhasználásának
támogatása
a
vállalkozásokban

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

|39

Az
energiahatékony
ság
és
a
megújuló
energiaforrások
alkalmazásának
növelése
a
vállalkozói
szektorban.

1. A megújuló
energiaforrásból
előállított
energiamennyiség
a
teljes
bruttó
energiafogyasztás
on belül

Lakóépületek
energetikai
korszerűsítése,
valamint távhőés
hőellátó
rendszerek
energiahatékony
fejlesztése és a
megújuló
energiaforrások
alkalmazásának
növelése
a
KözépMagyarországi
Régióban

1. A megújuló
energiaforrásból
előállított
energiamennyiség
a
teljes
bruttó
energiafogyasztás
on belül

2. Primer energia
felhasználás

2. Primer energia
felhasználás

6.
Települési
környezet
és
közszolgáltatásfejlesztés

ERFA

43 562 921

9,39%

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

9.
A
társadalmi
együttműködé
s
előmozdítása
és
a
szegénység,
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1301/2013/EU rendelet 5.
cikk 4. e) alacsony széndioxid kibocsátással járó
stratégiák
támogatása
valamennyi
területtípuson,
de különösen a városi
területeken,
ideértve
a
fenntartható
multimodális
városi mobilitást és
a
kárenyhítést
előmozdító
alkalmazkodási intézkedések
támogatását.

Fenntartható
multimodális
mobilitás
elősegítése

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
munkavállalásán
ak támogatása

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

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

A
leromlott
településrészeke
n élő alacsony
státuszú
lakosság
életkörülményein
ek
javítása,

Óvodai
nevelésben
részesülő
gyermekek száma
Lakóhely környéki
közterületen való
biztonságérzet (a
lakosság mennyire
érzi biztonságban
magát sötétedés
után, egyedül az

társadalmi
és
fizikai
rehabilitációja

utcán)

1301/2013/EU rendelet 9. a)
a nemzeti, regionális és helyi
fejlődést
szolgáló
egészségügyi és szociális
infrastruktúrába
történő
beruházás, az egészségi
állapotbeli egyenlőtlenségek
csökkentése, a társadalmi,
kulturális
és
rekreációs
szolgáltatásokhoz való jobb
hozzáférés megteremtésével
a
társadalmi
befogadás
előmozdítása, valamint az
intézményi szolgáltatásokról
a
közösségi
alapú
szolgáltatásokra való átállás

Minőségi
közszolgáltatáso
khoz
való
hozzáférés
javítása
egészségügyi,
szociális
és
társadalmi
felzárkózási
területen

A
kiváltott
intézményekben
élők
aránya
a
kiváltási
stratégiában
meghatározott
ellátottakhoz
képest

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

valamint
a
hátrányos
megkülönbözt
etés
elleni
küzdelem

7.
Társadalmi
hozzáférést bővítő
és humánerőforrás
fejlesztést támogató
programok
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ESZA

61 242 668

13,21%

9.
A
társadalmi
együttműködé
s
előmozdítása
és
a
szegénység,
valamint
a

Az
fejlesztett
egészségügyi
szolgáltatásokat
igénybevevők
száma

hátrányos
megkülönbözt
etés
elleni
küzdelem

10.
az
oktatásba, és
a képzésbe,
többek között
a
szakképzésb
e
történő
beruházás a
készségek
fejlesztése és
az
egész
életen át tartó
tanulás
érdekében
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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
közszolgáltatáso
k nyújtása

Képzési
programokat
sikeresen befejező
személyek száma

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;

A
köznevelés
esélyteremtő
szerepének
javítása
és
hátránykompenz
ációs
képességének
erősítése

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

1304/2013/EU rendelet 3.
cikk (1) c) ii. a felsőfokú vagy
annak
megfelelő
szintű
oktatás
minőségének,
hatékonyságának
és
hozzáférhetőségének
javítása az oktatásban való
részvétel
növelése

A felsőfokúnak
megfelelő szintű
oktatás
hozzáférhetőség
ének javítása

kidolgozás alatt

érdekében, különösen a
hátrányos
helyzetű
csoportok számára

8.
Foglalkoztathatóság
ot szolgáló
programok
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ESZA

61 100 019

13,18%

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

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 egész életen
át
tartó
tanulásban való
részvétel
növelése

kidolgozás alatt

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

Az álláskeresők
– különösen az
alacsony iskolai
végzettségűek –
növekvő körének
munkaerő-piaci
integrációja.

A
kilépés
időpontjában
foglalkoztatásban
– beleértve az
önfoglalkoztatást –
levő
résztvevők
száma

támogatása

hozzáférése, többek között a
helyi
foglalkoztatási
kezdeményezések
és
a
munkavállalói
mobilitás
ösztönzése révén is

A foglalkoztatás
bővítéséhez
szükséges
a
munkaerőkínálat
mennyiségi és
minőségi
növelése, amit
az álláskeresők
– különösen az
alacsony iskolai
végzettségűek –
fokozott
munkavállalási
hajlandósága,
foglalkoztathatós
águk
javulása,
és
a
munkaerőpiaci
szolgáltatások
minőségének
javulása szolgál.

A
kilépés
időpontjában
képesítést,
vagy
tanúsítványt
szerző résztvevők
száma
A
kilépés
időpontjában
képesítést,
vagy
tanúsítványt
szerző, alapfokú
(ISCED 1), vagy
alsó
középfokú
(ISCED
2)
végzettséggel
rendelkező
résztvevők száma
A kilépés után 6
hónappal
foglalkoztatásban
– beleértve az
önfoglalkoztatást –
levő
résztvevők
száma
Az
NFSZ
fejlesztéséhez
kapcsolódó
képzéseken
képesítést,
vagy
tanusítványt
szerző
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szakemberek
száma

A KMR mindkét
megyéjében
dolgozik legalább
egy
főállású
EURES tanácsadó
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

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

Az
Ifjúsági
Garanciához
kapcsolódóan az
NFSZ
által
megvalósított
program keretében
foglalkoztatásban
levő résztvevők
Az
Ifjúsági
Garanciához
kapcsolódóan az
NFSZ
által
megvalósított
program
segítségével
képesítést,
vagy
tanúsítványt
szerző résztvevők
Az
Ifjúsági
Garanciához
kapcsolódóan az
NFSZ
által
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megvalósított
programból
való
kilépés után hat
hónappal
foglalkoztatásban
levő résztvevők
Az
Ifjúsági
Garancia program
végrehajtásával
kapcsolatos
képzésben
tanúsítványt
szerző szakértők
száma
A
fiatalok
részvétele nő a
gyakornoki és a
vállalkozóvá
válást
segítő
programokban
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Gyakornoki vagy
vállalkozóvá válást
segítő
program
elhagyásának
időpontjában
foglalkoztatásban
– beleértve az
önfoglalkoztatást –
levő résztvevők

10.
az
oktatásba, és
a képzésbe,
többek között
a
szakképzésb
e
történő
beruházás a
készségek
fejlesztése és
az
egész
életen át tartó
tanulás
érdekében
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ESZA rendelet 3. cikk (1) a)
v.
a
munkavállalók,
vállalkozások és vállalkozók
alkalmazkodása
a
megváltozott
körülményekhez

A
munkaerőpiaci szereplők
munkaszervezés
i módszerek és
munka
minősége terén
történő
aktivitásának és
tudatosságának
növekedése

A támogatásban
részesült,
rugalmas
foglalkoztatási
formákat
bevezető,
vagy
jogszerű
foglalkoztatással
kapcsolatos
intézkedést
bevezető
munkáltatók
száma

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

A munkavállalási
korú lakosság,
különösen
az
alacsony
képzettségűek
részvétele nő a
munkaerő-piaci
kompetenciákat
javító
formális
képzésekben

A képzés során
tanúsítványt, vagy
képesítést szerző
résztvevők száma

elismerése révén

9 Közigazgatási és
közszolgáltatási
fejlesztések
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83 531 006

18,01%

11. a
hatóságok és
az érdekelt
felek
intézményi
kapacitásána
k javítása és

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

Kompetencia
alapú képzések
elterjedtsége nő

A
kompetenciaalapú
képzésekben
bevezetett
új
tananyagok,
módszertanok
száma

1304/2013/EU RENDELET 3
cikk d) i) azon közigazgatási
szervek és közszolgálatok
intézményi kapacitásának és
hatékonyságának
növelésébe
történő
beruházások
nemzeti,

A közigazgatási
hatékonyság
fejlesztése

E-kormányzás
transzparencia
indexe

A közigazgatási
humán erőforrás
felkészültségéne

Szabályozás
minőségi index

A
kompetencia
alapú
képzésekhez
készített
tananyagok
alkalmazását célzó
képzéseken
képesítést,
vagy
tanúsítványt
szerző
szakemberek
száma

hatékony
közigazgatás
hoz történő
hozzájárulás

regionális és helyi szinten,
amelyek célja a reformok, a
jobb szabályozás és a jó
kormányzás megvalósítása

k fejlesztése
Az elektronikus
ügyintézés
lehetőségének
bővítése

Közigazgatási
szolgáltatások
online
elérhetősége
lakosságnak /
vállalkozásoknak
E-közbeszerzési
alkalmazás
használata

Az átláthatóság
növelése

Korrupciós kontroll
index

A helyi
közszolgáltatáso
k információs
bázisának
fejlesztése

A helyi
közszolgáltatásokk
al kapcsolatos
elégedettségméré
s során a legalább
közepesen
elégedett
minősítést
választok aránya
A kormányzás
hatékonysága

A helyi
közszolgáltatáso
k helyi léptékű
optimalizációja
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Közszolgáltatási
átszervezésbe
bevont járások
száma

|50

PRIORITÁSI TENGELYEK

2.

(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

A prioritási tengely azonosítója

1.

A prioritási tengely címe

Vállalkozások versenyképességének javítása

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).
nem releváns

2.1.2.

ALAP, RÉGIÓKATEGÓRIA ÉS AZ UNIÓS TÁMOGATÁS KISZÁMÍTÁSÁNAK ALAPJA

(A prioritási tengelyen belül minden egyes kombinációra megismétlendő)
Alap

Európai Regionális Fejlesztési Alap

Régiókategória

fejlettebb

A számítás alapja (összes elszámolható költség vagy
elszámolható közkiadás)

összes elszámolható költség

A legkülső régiókra és az északi ritkán lakott régiókra
vonatkozó régiókategóriák (adott esetben)

nem releváns
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2.1.3.

BERUHÁZÁSI PRIORITÁS

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

1301/2013/EU rendelet 5. cikk 3. a) a vállalkozói
szellem előmozdítása, különösen az új ötletek
gazdasági
hasznosításának
megkönnyítésével,
valamint új cégek alapításának, többek között üzleti
inkubátorházak segítségével történő - ösztönzése

2.1.3.1. 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

1.1.

Egyedi célkitűzés

Versenyképes vállalkozói tudás elterjesztése

A
tagállam
támogatással
eredmények
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által
az
elérni

uniós
kívánt

A mikro-, kis- és középvállalkozások körében az uniós
átlagtól elmaradó vállalkozói aktivitás növekedése és a
vállalati élettartam meghosszabbodása, a vállalkozói
inkubáció és mentorálás elérhetőségének biztosításán
keresztül.

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

Mutató

Mértékegység

PR111

KKV-k 3 éves túlélési
rátája
a
Középmagyarországi
régióban

%

11

Régiókategór
ia (adott
esetben)

fejlettebb

Bázisérték

Bázisév

52,6

2012

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

11

55%

(2023)

Adatforrás

A
beszámol
ás
gyakorisá
ga

KSH

évente

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

Azonosító

Mutató

Régiókateg
ória

A mutató
mértékegys
ége

nem
releváns

nem releváns

nem
releváns

nem releváns

12

célkitűzéshez kapcsolódó programspecifikus

Bázisér
ték

A
célmeghatáro
záshoz
használt
közös
kimeneti
mutató

F

nem releváns

nem
releváns

A
bázisérték
N Ö és célérték
mértékegy
sége

nem
releváns

Célérték
(2023)
Bázisév

nem
releváns

F

N

12

Ö

nem
releváns

Adatfor
rás

A
beszámol
ás
gyakorisá
ga

nem
releváns

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

Mutató

A mutató
mértékegys
ége

A
célmeghatáro
záshoz
használt
közös
kimeneti
mutató

nem
releváns

nem releváns

nem
releváns

nem releváns

Bázisérté
k
F

N Ö

nem
releváns

A
bázisérték
és
célérték
mértékegy
sége

Bázisév

nem
releváns

nem
releváns

F

Célérték
(2023)

14

N

Ö

nem
releváns

Adatforrá
s

A beszámolás
gyakorisága

nem
releváns

nem releváns

13

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.).

14

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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2.1.3.2. A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések
(beruházási prioritásként)
2.1.3.3. 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. a) a vállalkozói szellem előmozdítása,
különösen az új ötletek gazdasági hasznosításának megkönnyítésével,
valamint új cégek alapításának, többek között üzleti inkubátorházak
segítségével történő - ösztönzése

Országosan egységesen elérhető vállalkozói mentorhálózat mentorszervezeteinek és
koordinációjának kialakítása a Közép-magyarországi régióban
A modern üzleti információs háttér megteremtésének (pl. a vezetői tréningek) fajlagos költségei a
mikro- és kisvállalkozások számára túl magasak ahhoz, hogy lépést tudjanak tartani a nemzetközi
versennyel, így a megfelelő vállalkozói szemlélet és attitűd hiányzik a magyar vállalkozások körében.
Különösen a hazai induló vállalkozások körében bevett elégtelen működési és vezetési gyakorlatok
komoly korlátai a versenyképességnek és sikerességnek. Emiatt mind a vállalatalapítási hajlandóság,
mind az induló vállalkozások túlélési esélyei nagyon alacsonyak. Ez fokozott mértékben jellemző a
mikro- és kisvállalkozásokra, illetve az olyan alulreprezentált vállalkozói csoportokra, mint a fiatalok és
a nők. Az alacsony túlélési rátát eredményezi az is, hogy a vállalkozások - motivációjukat tekintve jelentős arányban kényszervállalkozók, akik alkalmazottként szocializálódtak. Ezért kiemelkedően
fontos, és az eddigiekben állami eszközökkel nem megfelelően kezelt fejlesztési terület a lehetőségorientált vállalkozások arányának növelése.
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program intézkedésének eredményeként létrejön a
fejletlenebb régiókban elérhető vállalkozói mentorhálózat, melynek elsődleges célcsoportját az 1-5 év
működési tapasztalattal rendelkező fiatal és a női vállalkozások képezik. A Közép-magyarországi
régióban működik az összes kkv 40,3 %-a és az itt működő vállalkozások adják az összes
foglalkoztatott 44 %-át, valamint az árbevétel 54 %-át. Tehát elsősorban itt halmozódik fel az a
vállalkozói tudás, amely alapja egy sikeres vállalkozói mentorhálózat működésének, és az itt
megvalósuló mentorálási folyamatok multiplikatív hatással vannak a kevésbé fejlett régióban
megvalósuló mentorfolyamatokra is. Emiatt a hálózat csak abban az esetben tud jelentős
eredményeket felmutatni, amennyiben szolgáltatásai az egész országban egységes feltételekkel
elérhetővé válnak, tehát a Közép-magyarországi régióban is létrejönnek a mentorszervezetek. A
mentorszervezetek a mentorálási folyamatokkal felmerülő költségeket finanszírozzák a programból.
Fontos ezen kívül, hogy egy országos hatókörű szervezet által, tehát a Közép-magyarországi
régióban kell majd ellátni a teljes hálózat működtetésével kapcsolatban felmerülő koordinációs
feladatokat is.
A mentorhálózatot tehát egy központi koordináló szerv működteti meghatározott szempontok szerint,
pályázati
úton
kiválasztott
mentorszervezetek
közreműködésével.
A
helyi/regionális
mentorszervezetek non-profit és for-profit szervezetek konzorciumaként működnek, így biztosítva a
valós piaci igényeken alapuló tudásátadást. E mentorszervezetek állnak közvetlen kapcsolatban
tapasztalattal rendelkező mentorvállalkozásokkal és mentorált vállalkozókkal, illetve ők segítik elő a
mentorálási folyamatokat. A mentorálás közvetlenül járul hozzá a vállalkozások túlélési esélyeinek
javulásához.
Főbb célcsoportok: a hazai 1-5 év működési tapasztalattal rendelkező, fiatal és női vagy speciális
élethelyzetben lévő mikro-, kis- és középvállalkozások
Specifikus célterület: Közép-magyarországi régió, kihatással a fejletlenebb régiókra is
Kedvezményezettek típusai: vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó non-profit és for-profit szervezetek és
azok konzorciuma
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2.1.3.4. 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. a) a vállalkozói szellem
előmozdítása, különösen az új ötletek gazdasági hasznosításának
megkönnyítésével, valamint új cégek alapításának, többek között
üzleti inkubátorházak segítségével történő - ösztönzése

A kiválasztási kritériumok a következők:
- a helyi és regionális mentorszervezetek a rendelkezésre álló kapacitásaik, valamint az általuk
nyújtandó magas szintű szolgáltatások megléte mellett lesznek kiválasztva a központi
mentorszervezet által meghatározott módszertan alapján,
- a mentorok
sikeresek

jellemzően olyan középvállalati vezetők akik a saját piacukon elismertek és

- a mentorált vállalkozások aszerint kerülnek kiválasztásra hogy ténylegesen szükségük van-e
mentorálásra
2.1.3.5. Pénzügyi eszközök 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. a) a
vállalkozói szellem előmozdítása, különösen
az új ötletek gazdasági hasznosításának
megkönnyítésével,
valamint
új
cégek
alapításának,
többek
között
üzleti
inkubátorházak
segítségével
történő
ösztönzése

Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása

Pénzügyi eszköz nem tervezett

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

Nagyprojekt nem tervezett
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1301/2013/EU rendelet 5. cikk 3. a) a
vállalkozói szellem előmozdítása, különösen az
új
ötletek
gazdasági
hasznosításának
megkönnyítésével,
valamint
új
cégek
alapításának,
többek
között
üzleti
inkubátorházak
segítségével
történő
ösztönzése

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

Azonosító

Mutató

Mértékegység

Alap

Régiókategóri
a (adott
esetben)

Célérték
15
(2023)

F

N

Adatforrás

A beszámolás
gyakorisága

Ö

CO01

Támogatásban részesülő
vállalkozások száma

vállalkozás

ERFA

fejlettebb

200

FAIR

évente

CO04

Nem pénzügyi
támogatásban részesülő
vállalkozások száma

vállalkozás

ERFA

fejlettebb

200

FAIR

évente

CO05

A támogatott új
vállalkozások száma

vállalkozás

ERFA

fejlettebb

100

FAIR

évente

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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2.1.4.

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

2.1.4.1. 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

Vállalkozások növekedési potenciáljának erősödése
Pest megyében

A
tagállam
támogatással
eredmények

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 technológia színvonalának
emelkedése
és
a
számukra
nyújtott
üzleti
szolgáltatások
minőségének
javulása
egyaránt
hozzájárulhat.
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7. 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

Mértékegység

Régiókategóri
a (adott
esetben)

PR121

KKV-k nettó árbevétele
Pest megyében

millió Ft

fejlettebb

16

Bázisérték

Bázisév

6 114 245

2013

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

16

(2023)

6 300 000

Adatforrás

A
beszámolá
s
gyakoriság
a

KSH

évente

8. 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

nem releváns

nem releváns

Bázisér
ték

F

A
bázisérték
és célérték
mértékegy
N Ö
sége

nem
releváns

nem
releváns

Célérték
(2023)

17

Bázisév
F

nem
releváns

N

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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9. 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

Mutató

nem releváns

Bázisért
ék

A mutató
mértékegys
ége

A
célmeghatáro
záshoz
használt
közös
kimeneti
mutató

nem releváns

nem releváns

nem
releváns

F

A
bázisérték
és célérték
mértékegy
N Ö
sége

nem
releváns

Célérték
(2023)

19

Bázisév
F

nem
releváns

N

Adatfor
rás

A beszámolás
gyakorisága

nem
releváns

nem releváns

Ö

nem releváns

18

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.).

19

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.

|62

2.1.4.2. A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések
(beruházási prioritásként)
2.1.4.3. 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 kapacitásbővítő fejlesztéseinek támogatása Pest megyében:
A vállalkozások kapacitásbővítő fejlesztéseinek támogatása keretében a termelő tevékenységet
végző, feldolgozóipari kis- és középvállalkozásokra fókuszáltan kívánjuk javítani a termelési
technológia színvonalát Pest megyében. Ennek köszönhetően várhatóan fejlődik a vállalkozások
termékportfóliója, erősödik piaci pozíciója, nő a gazdasági teljesítménye.
Az intézkedés fő célja, hogy a feldolgozóipari vállalkozásokat egyszeri technológiai ugráshoz segítse,
ezáltal segítse integrálódásukat a regionális, nemzeti, de főleg nemzetközi termelési láncokba. Cél
továbbá, hogy a vállalkozások termelési folyamatainak anyag- és energiaintenzitása csökkenjen, ami
hozzájárul a termelékenység és a versenyképesség javításához.
Az intézkedés a növekedési szempontból stabil kilátásokkal rendelkező, exportorientált vállalkozások
korszerű gépi berendezésekbe történő beruházásainak támogatásával járul hozzá a fejlett gyártási
infrastruktúra kialakításához a feldolgozóipar és a hulladék-újrahasznosítás területén. 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 feldolgozóipari 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 és 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
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
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Kedvezményezettek típusai: A célterületen működő üzleti infrastruktúra és harmadik fél számára
logisztikai szolgáltatásokat nyújtó gazdálkodó szervezetek (vállalati mérettől függetlenül), valamint
egyesületek, köztestületek, alapítványok, állami és helyi önkormányzati költségvetési irányító és
költségvetési szervek
2.1.4.4. 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.
2.1.4.5. Pénzügyi eszközök 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

Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása

Pénzügyi eszköz alkalmazására sor kerül.

Az intézkedések keretében pénzügyi eszközök alkalmazását önállóan-, illetve az intézkedés
vissza nem térítendő forrásaival kombinált formában is tervezzük, összhangban a
1303/2013/EU rendelet 37. cikk 2. pontja szerinti, mindenkori ex ante értékeléssel.
2.1.4.6. Nagyprojektek tervezett alkalmazása (adott esetben)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás

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

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

Azonosító

Mutató

Mértékegy
ség

Alap

Régiókategó
ria (adott
esetben)

Célérték (2023)
F

N

20

Adatforrás

A beszámolás
gyakorisága

Ö

CO01

Támogatásban
részesülő
vállalkozások száma

vállalkozás

ERFA

fejlettebb

480

FAIR

évente

CO02

Vissza nem
térítendő
támogatásban
részesülő
vállalkozások száma

vállalkozás

ERFA

fejlettebb

300

FAIR

évente

CO03

Vissza nem
térítendő
támogatáson kívüli
más pénzügyi
támogatásban
részesülő
vállalkozások száma

vállalkozás

ERFA

fejlettebb

180

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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CO05

A támogatott új
vállalkozások száma

vállalkozás

ERFA

fejlettebb

50

FAIR

évente

CO06

A vállalkozásoknak
közpénzből nyújtott
támogatáshoz
illeszkedő
magánberuházás
(vissza nem
térítendő
támogatás)

EUR

ERFA

fejlettebb

57.000.000

FAIR

évente

CO07

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

EUR

ERFA

fejlettebb

2.000.000

FAIR

évente
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2.1.5.

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

2.1.5.1. 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

1.3.

Egyedi célkitűzés

Vállalkozások külpiaci jelenlétének és az ezt támogató
együttműködésekben való részvételének erősödése

A
tagállam
támogatással
eredmények
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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.

11. 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

PR131

21

Mutató

KKV-k export
árbevétele a Középmagyarországi
régióban

Mértékegység

millió Ft

Régiókategóri
a
(adott
esetben)

fejlettebb

Bázisérték

Bázisév

5 211 016

Az ERFA és a Kohéziós Alap esetében a célértékek lehetnek minőségiek vagy mennyiségiek.
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2013

Célérték

21

(2023)

5 400 000

Adatforrás

KSH

A
beszámolá
s
gyakoriság
a
évente

12. 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
célmeghatár
ozáshoz
használt
közös
kimeneti
mutató

Bázisér
ték

A
bázisérték
és
F N Ö célérték
mértékegy
sége

Bázisé
v

nem
releváns

nem releváns

nem
releván
s

nem
releván
s

nem
releváns

Célérték
(2023)
F

N

nem
releváns

22

Adatfor
rás

A
beszámol
ás
gyakorisá
ga

nem
releván
s

nem
releváns

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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13. 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

Mutató

nem releváns

Bázisért
ék

A mutató
mértékegys
ége

A
célmeghatáro
záshoz
használt
közös
kimeneti
mutató

nem releváns

nem releváns

nem
releváns

F

A
bázisérték
N Ö és célérték
mértékegy
sége

nem
releváns

Célérték
(2023)

24

N

Ö

Bázisév

F

nem
releváns

nem releváns

Adatfor
rás

A
beszámol
ás
gyakorisá
ga

nem
releváns

nem
releváns

23

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.).

24

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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2.1.5.2. A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések
(beruházási prioritásként)
2.1.5.3. 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 tevékenységeit (pl. marketing, márkaépítés, piaci betörés, üzleti
kapcsolatfelvétel), valamint a piacra jutáshoz szükséges tevékenységeit (pl. külföldi vásárokon és
kiállításon való részvétel, cégprezentáció, önálló árubemutató, sajtófogadás, üzletember találkozó
szervezése), 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, magasan feldolgozott
terméket előállító 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 spillover 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
Kedvezményezettek típusai: A célterületen működő vállalati együttműködésekben résztvevő, illetve az
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együttműködések működtetését, fejlesztését végző gazdálkodó szervezetek (vállalati mérettől
függetlenül), valamint egyesületek, köztestületek, alapítványok
2.1.5.4. 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.
2.1.5.5. Pénzügyi eszközök 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

Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása

Pénzügyi eszköz alkalmazására sor kerül.

Az intézkedések keretében pénzügyi eszközök alkalmazását önállóan-, illetve az intézkedés
vissza nem térítendő forrásaival kombinált formában is tervezzük, összhangban a
1303/2013/EU rendelet 37. cikk 2. pontja szerinti, mindenkori ex ante értékeléssel.
2.1.5.6. Nagyprojektek tervezett alkalmazása (adott esetben)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás

Nagyprojekt nem tervezett
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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

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

Azonosító

Mutató

Mértékegység

Alap

Régiókategória (adott
esetben)

Célérték (2023)

25

Adatforrás
F

N

A beszámolás
gyakorisága

Ö

CO01

Támogatásban
részesülő
vállalkozások
száma

vállalkozás

ERFA

fejlettebb

160

FAIR

évente

CO02

Vissza
nem
térítendő
támogatásban
részesülő
vállalkozások
száma

vállalkozás

ERFA

fejlettebb

70

FAIR

évente

vállalkozás

ERFA

fejlettebb

90

FAIR

évente

CO03

25

Vissza
nem
térítendő
támogatáson
kívüli
más

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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pénzügyi
támogatásban
részesülő
vállalkozások
száma
CO06

CO07
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A
vállalkozásoknak
közpénzből
nyújtott
támogatáshoz
illeszkedő
magánberuházá
s (vissza nem
térítendő
támogatás)
A
vállalkozásoknak
közpénzből
nyújtott
támogatáshoz
illeszkedő
magánberuházá
s (a vissza nem
térítendő
támogatástól
eltérő
jellegű
támogatás)

EUR

ERFA

fejlettebb

5.700.000

FAIR

évente

EUR

ERFA

fejlettebb

1.000.000

FAIR

évente

2.1.6.

SZOCIÁLIS INNOVÁCIÓ, TRANSZNACIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS HOZZÁJÁRULÁS AZ 1–7.
26

TEMATIKUS CÉLKITŰZÉSHEZ

27

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

1. Vállalkozások versenyképességének javítása

nem releváns

26

Csak az ESZA által támogatott programokra.

27

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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2.1.7.

EREDMÉNYESSÉGMÉRÉSI KERET

(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának v. alpontja és II. melléklete)
15. táblázat: A prioritási tengely eredményességmérési kerete
28
(alaponként, az ERFA és az ESZA tekintetében, és régiókategóriánként)
Mutató típusa

Prioritási tengely

1.
Vállalkozások
versenyképességén
ek javítása

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

Azon
osító

Mutató vagy a
végrehajtás
kulcsfontossá
gú lépése

Mértéke
gység,
adott
esetben

Alap

Régiókat
egória

2018-ra
vonatk
ozó
részcél

2018-ra
vonatko
zó
részcél
29

F

CO0
1

Termelő
beruházás:
Támogatásban
részesülő
vállalkozások

vállalko
zás

ERFA

fejlettebb

Végső
cél
30
(2023)

N Ö F

128

128

Adatfo
rrás

N Ö

640

A
mutató
relevanciájá
nak
ismertetése,
adott
esetben

FAIR

28

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.

29

A részcélok megadhatók összesítve (férfiak+nők) vagy nemenként lebontva. „F” = férfiak, „N”=nők, „Ö”=összesen

30

A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők) vagy nemenként lebontva. „F” = férfiak, „N”=nők, „Ö”=összesen.
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száma
1.
Vállalkozások
versenyképességén
ek javítása

pénzügyi

F1

Költségnyilatko
zatba
foglalt
összeg

EUR

ERFA

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

7 639 100

7 639 100

38 195 501

FAIR

nem
releváns

2.1.8.

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.
16.-20. táblázat: Beavatkozási kategóriák

31

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

ERFA

Régiókategória

fejlettebb

Prioritási tengely

Kód

Összeg (EUR)

1. Vállalkozások
versenyképességének
javítása

001

23 379 730 €

1. Vállalkozások
versenyképességének
javítása

063

3 347 733 €

1. Vállalkozások
versenyképességének
javítása

066

1 928 294 €

1. Vállalkozások
versenyképességének
javítása

067

300 000 €

1. Vállalkozások
versenyképességének
javítása

072

9 239 744 €

31

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

|78

17. táblázat: 2. dimenzió – Finanszírozási forma
Alap

ERFA

Régiókategória

fejlettebb

Prioritási tengely

Kód

Összeg (EUR)

1. Vállalkozások
versenyképességének
javítása

01

26 353 356 €

1. Vállalkozások
versenyképességének
javítása

03

2 960 536 €

1. Vállalkozások
versenyképességének
javítása

04

5 921 073 €

1. Vállalkozások
versenyképességének
javítása

05

2 368 429 €

1. Vállalkozások
versenyképességének
javítása

06

592 107 €

Kód

Összeg (EUR)

1. Vállalkozások
versenyképességének
javítása

01

16 535 405 €

1. Vállalkozások
versenyképességének
javítása

02

16 869 467 €

1. Vállalkozások
versenyképességének
javítása

03

4 790 629 €

18. táblázat: 3. dimenzió – Területtípus
Alap

ERFA

Régiókategória

fejlettebb

Prioritási tengely
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19. táblázat: 4. dimenzió – Területi végrehajtási mechanizmusok
Alap

ERFA

Régiókategória

fejlettebb

Prioritási tengely

Kód

Összeg (EUR)

1. Vállalkozások
versenyképességének
javítása

02

7 006 243 €

1. Vállalkozások
versenyképességének
javítása

04

2 179 775 €

1. Vállalkozások
versenyképességének
javítása

07

29 009 483 €

32

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

nem releváns

Régiókategória

nem releváns

Prioritási tengely
1. Vállalkozások
versenyképességének
javítása

2.1.9.

Kód

Összeg (EUR)

nem releváns

nem releváns

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

nem releváns

32

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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2.2.

KUTATÁS, FEJLESZTÉS ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓ

A prioritási tengely azonosítója

2.

A prioritási tengely címe

Kutatás, fejlesztés és technológiai innováció

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

2.2.1.

EGYNÉL TÖBB RÉGIÓKATEGÓRIÁRA, TEMATIKUS CÉLKITŰZÉSRE VAGY ALAPRA VONATKOZÓ PRIORITÁSI
TENGELY KIALAKÍTÁSÁNAK INDOKOLÁSA ( ADOTT ESETBEN)

2.2.2.

ALAP, RÉGIÓKATEGÓRIA ÉS AZ UNIÓS TÁMOGATÁS KISZÁMÍTÁSÁNAK ALAPJA

(A prioritási tengelyen belül minden egyes kombinációra megismétlendő)
Alap

Európai Regionális Fejlesztési Alap

Régiókategória

fejlettebb

A
számítás
alapja
elszámolható
költség
elszámolható közkiadás)

(összes
vagy

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

nem releváns

2.2.3.

BERUHÁZÁSI PRIORITÁS

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

2.2.3.1. A beruházási prioritáshoz kapcsolódó egyedi célkitűzések és a várt eredmények
Azonosító

2.1.

Egyedi célkitűzés

A vállalati K+I aktivitás növelése

A
tagállam
támogatással
eredmények
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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. A támogatással elérni
kívánt eredmény, hogy a tudásfelhasználás
erősödésével növekedjen a kutatás-fejlesztési
ráfordítások szintje a Közép-magyarországi régióban,
a vállalati K+I tevékenység (prototípus-, termék-,
technológia-, szolgáltatásfejlesztés) számára kedvező
feltételek álljanak elő, több, potenciálisan piacképes
prototípust/terméket/technológiát/szolgáltatást
eredményező projekt induljon.

21. táblázat: Programspecifikus eredménymutatók egyedi célkitűzésenként (az ERFA és a Kohéziós Alap tekintetében)
Azonosító

Mutató

Mértékegység

Régiókategóri
a
(adott
esetben)

Bázisérték

Bázisév

Célérték

PR211

A
vállalati
K+F
kiadások aránya a
GDP-hez
képest
(BERD/GDP)
a
Közép-magyarországi
régióban)

%

fejlettebb

1,81%

2012

2,34%

33

Az ERFA és a Kohéziós Alap esetében a célértékek lehetnek minőségiek vagy mennyiségiek.
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33

(2023)

Adatforrás

A
beszámolá
s
gyakorisá
ga

KSH, 2013-as
adatok alapján
NIH
saját
számítása

évente

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

nem
releváns

34

Mutató

nem releváns

Régiókateg
ória

nem
releváns

A
mutató
mértékegys
ége

nem releváns

A
célmeghatáro
záshoz
használt
közös
kimeneti
mutató

Bázisér
ték

nem releváns

nem
releváns

F

A
bázisérték
és célérték
N Ö mértékegy
sége

nem
releváns

Bázisév

Célérték
(2023)
F

nem
releváns

N

34

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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23. táblázat: Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés eredménymutatói és az egyedi célkitűzéshez kapcsolódó programspecifikus eredménymutatók

Azonosító

nem
releváns

35

Mutató

nem releváns

A
mutató
mértékegys
ége

nem releváns

A
célmeghatáro
záshoz
használt
közös
kimeneti
mutató

Bázisért
ék

nem releváns

nem
releváns

F

A
bázisérték
és célérték
N Ö mértékegy
sége

nem
releváns

Bázisév

Célérték
(2023)
F

nem
releváns

N

35

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.
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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2.2.3.2. A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések
2.2.3.3. 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
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:
Az intézkedés keretében egyrészről a vállalkozások önálló K+I tevékenységének támogatása valósul meg
és növekszik a hosszú távú együttműködésben végzett, életképes K+I projektek száma. A vállalkozások
versenyképességének és K+I tevékenység ösztönzése érdekében támogatjuk az innovatív vállalkozások
házon belüli, prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztését, legalább az ún. MVP vagy
demonstrációs fázis eléréséig, illetve esetenként azon túl, a piacra lépésig is. A beavatkozás célja a
nemzetközi piacokon versenyképes, magyar K+I eredményekre alapuló vállalkozások létrejöttének és
fejlődésének elősegítése, valamint az ezt támogató ökoszisztéma kialakítása.
A vállalkozások és a kutatóhelyek meglévő és potenciális tudásbázisában rejlő szinergiák kihasználása
érdekében elengedhetetlen a kisebb együttműködések támogatása is. Ezen közös projektek jelentős
szellemi hozzáadott értéket magukban hordozó, új, piacképes termékek, szolgáltatások és technológiák
(vagy ezek prototípusai) kifejlesztését eredményezhetik.
A tudás- és technológiaintenzív vállalkozások piaci sikeresélyének növelése érdekében célunk az
innovációs (start-up és spin-off) ökoszisztéma kiépülésének különböző eszközökkel történő
támogatása. Így a vállalkozások nagyobb valószínűséggel érhetik el a befektetéskész (investment
readiness) állapotot. Kedvező innovációs környezet (pl. inkubáció stb.) és közvetlen támogatások
megteremtése révén növelni kívánjuk a tudás- és technológia-intenzív start-up és spin-off
vállalkozások túlélési esélyeit az életciklusuk kezdeti, kritikus szakaszában (pl.: inkubáció). A
beavatkozás célja a nemzetközi piacokon versenyképes, magyar K+F eredményekre alapuló
vállalkozások létrejöttének és fejlődésének elősegítése, valamint az ezt támogató ökoszisztéma
kialakítása.
A vállalkozások nemzetközi szintű versenyképességének erősítését szolgálja a Horizont 2020 releváns
programjaiban való aktív részvételük ösztönzése is. A Horizont 2020 és ESIF források közti szinergiák
maximalizálása érdekében, illetve a H2020 programban való haza részvételt támogató célzott akciók
részeként, külön intézkedéseket tervezünk az ESIF források használatával H2020 projektekben való
részvétel előkészítésére, illetve sikeres H2020 projektek utánkövetésére, amely lehetővé teszi a
résztvevők számára projekt eredményeik hasznosítását. Tervezzük, hogy az elbírálásnál prioritást
élveznek majd azok a vállalkozások, amelyek a H2020 program magas színvonalú, KKV-kat célzó
pályázatin a küszöbérték feletti pontszámot értek el, de forráshiány miatt végül nem juthattak
támogatáshoz.
A vállalati K+I kapacitásfejlesztésen keresztül a helyi gazdaságba integrálódó társaságokat támogatjuk,
melyek a K+I alapú külföldi működőtőke beruházások mértékére, a gazdasági növekedésre, a technológiatranszfer intenzitására, valamint a kutatás-fejlesztés területén foglalkoztatott munkaerő számának
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növésére jelentős hatást gyakorolhatnak. A beavatkozás célja 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.
További hatásként jelentkezhet az innovatív KKV-k beszállítási lehetőségeinek, valamint a non-profit és
költségvetési kutatóhelyeken rejlő tudásbázisok hasznosításának növekedése.
A kkv-k és feltalálók innovációs szolgáltatásfelvásárlásának és szellemitulajdon-védelmi tevékenységének
támogatása (voucher) közvetlenül hozzájárul a kkv-k innovációs készség javításához, illetve a
vállalkozások teljesítményét behatároló szűk keresztmetszetek feloldásához, mégpedig a hiányzó
kompetenciák biztosítása, illetve pótlása révén. A beavatkozás célja a kkv-k és feltalálók K+I
tevékenységének ösztönzése és elősegítése innovációs szolgáltatások vásárlásának, valamint szellemi
alkotások hazai, vagy nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatásával.
Főbb célcsoportok: a K+I tevékenységet végző közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyek, vállalkozások.
Specifikus célterületek a Közép-magyarországi régió teljes területe.
Kedvezményezettek típusai:
ismeretterjesztő szervezet.

vállalkozások, közfinanszírozású

és

nonprofit kutatóhelyek, kutató-

A fenti intézkedések esetén országosnak minősülő projektek támogatására is számítunk. Ezen esetekben
a költségek a Közép-Magyarországi régió és a kevésbé fejlett régiók között arányosításra kerülnek.

2.2.3.4. A műveletek kiválasztásában alkalmazandó vezérelvek
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

Csak azon projektek kaphatnak támogatást, amelyek illeszkednek az S3 céljaihoz vagy
szakosodási irányaihoz.
A K+F projektek kiválasztása esetében megkülönböztethetők az
a) egyszerűbb, nagyszámú projektek támogatása esetén, számszerűsített indikátor
értékek alapján automatikusan alkalmazható kiválasztási szempontok (amelyek részben
a pályázó korábbi dokumentált K+F+I tevékenységét igazolják, részben az
alkalmasságát a projekt végrehajtására), illetve a
b) nagyobb méretű, stratégiai fontosságú projektek esetén a projekt és a projektet végzők
kiválósága alapján, csak szakértői tudás birtokában megítélhető kiválasztási
szempontok.
A kiválasztás alapelvei:
- esélyegyenlőség és fenntarthatóság,
- a kiválasztás szakmai és/vagy pénzügyi tartalom alapján történik,
- az értékelést szakmai csapat, bizottság végzi, amely munkáját speciális szakterület
esetében szakértő(k) segíti(k), kivéve az egyszerűbb eljárás során,
- a projekteknek hozzá kell járulniuk közvetve a magán k+f befektetések elősegítéséhez,
- preferált projektek: piacvezérelt fejlesztések, high-tech mikro és kis- és
középvállalkozások.
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2.2.3.5. Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása (adott esetben)
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

Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása

Pénzügyi eszköz alkalmazására sor kerül.

Az intézkedések keretében pénzügyi eszközök alakalmazását önállóan-, illetve az intézkedés
vissza nem térítendő forrásaival kombinált formában is tervezzük, összhangban a
1303/2013/EU rendelet 37. cikk 2. pontja szerinti, mindenkori ex ante értékeléssel.

2.2.3.6. Nagyprojektek tervezett alkalmazása (adott esetben)
Beruházási prioritás

Nagyprojekt nem tervezett
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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

2.2.3.7. Kimeneti mutatók beruházási prioritásonként és adott esetben régiókategóriánként
24. táblázat: Közös és programspecifikus kimeneti mutatók

Célérték (2023)
Azonosító

Mutató

Mértékegység

Alap

36

Adatforrás

A beszámolás
gyakorisága

Régiókategória
(adott esetben)
F

N

Ö

CO01

Támogatásban
részesülő
vállalkozások
száma

vállalkozás

ERFA

fejlettebb

220

FAIR

évente

PO213

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

EUR

ERFA

fejlettebb

46.000.000

FAIR

évente

PO211

Új termékek
forgalomba
hozatala céljából
támogatott

vállalkozás

ERFA

fejlettebb

30

FAIR

évente

36

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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vállalkozások
száma

PO212
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Új termékek
gyártása céljából
támogatott
vállalkozások
száma

vállalkozás

ERFA

fejlettebb

40

FAIR

évente

2.2.4.

BERUHÁZÁSI PRIORITÁS

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

2.2.4.1. A beruházási prioritáshoz kapcsolódó egyedi célkitűzések és a várt eredmények
Azonosító

2.2.

Egyedi célkitűzés

Stratégiai K+I hálózatok számának növelése a K+F
tevékenységet folytató vállalatok, valamint a
közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyek között

A
tagállam
támogatással
eredmények
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által
az
elérni

uniós
kívánt

A tartós fejlődést eredményező, innováción alapuló
struktúraváltás kialakulásának elengedhetetlen
feltétele a stratégiai együttműködések kialakulása és
minőségi javulása, amelynek bázisát a
közfinanszírozású/nonprofit kutatóhelyek és a vállalati
szféra közötti együttműködés és tudástranszfer
fokozódása képezi. Az intelligens szakosodási
irányokhoz igazodó, nagyméretű K+I együttműködések
közvetlen támogatása lehetőséget teremt új stratégiai
együttműködések létrehozására, elmélyítésére.

25. táblázat: Eredménymutatók (eredményindikátorok)
Azonosító

Mutató

Mértékegység

Régiókategória

Bázisérték

Bázisév

Célérték

Adatforrás

(2023)

Közfinanszírozású
kutatóintézettel
vagy
kormányzattal
együttműködő
innovatív
vállalatok aránya
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%

fejlettebb

10,16

2010

12

Eurostat

A beszámolás
gyakorisága

kétévente

2.2.4.2. A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések
2.2.4.3. 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
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

Stratégiai K+I együttműködések és kezdeményezések támogatása:
Az intézkedés „Stratégiai K+I hálózatok számának növelése” egyedi nemzeti célkitűzés
elérését támogatja a vállalkozások, a közfinanszírozású, illetve a nonprofit kutatóhelyek
közötti kapcsolatok létrehozása, továbbá a szinergiák kiaknázása, a termék- és
szolgáltatásfejlesztések támogatása révén.
Az intézkedés szükségességét indokoltja, hogy hazánkban a magán szektor, illetve a
közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyek között – európai összehasonlításban – gyenge a
kapcsolat, az innovatív vállalkozások együttműködésének intenzitása pedig alacsony. 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, valamint az iparági együttműködő
hálózatok (klaszteresedés).
A folyamatok katalizálása érdekében célul tűzzük ki azon közfinanszírozású vagy nonprofit
kutatóhelyek, illetve vállalkozások által újonnan kialakított, valamint a már előzményekkel
rendelkező stratégiai K+I együttműködések támogatását, amelyek révén magasabb
hozzáadott értékű, új eredmények, azaz tudományos eredmények, piacképes termékek,
szolgáltatások, technológiák, ill. ezek prototípusai jönnek létre. Az együttműködések
kialakítása során a közfinanszírozású, illetve a 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, kutatási
kritikus tömeg.
Az alulról szerveződő, a nemzeti intelligens szakosodási stratégiában nevesített irányoknak
megfelelő együttműködések támogatása érdekében kiemelten fontosnak tartjuk a széleskörű
együttműködésben végzett, az érintettek által kezdeményezett, de jelentős részben felülről
(top-down) felépített és koordinált, nagyméretű K+I projektek közös keretben történő
közvetlen támogatását (K+F Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések – integrált
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nemzeti programok). Ezen stratégiai K+I együttműködések létrejötte, illetve elmélyülése
lehetőséget nyújt a jövőbe mutató, stratégiai jelentőségű, szakmailag jól körülhatárolt és
összefüggő K+I feladatok megoldására.
A nemzeti intelligens szakosodási stratégiában megjelenő irányok mentén és lehetőség
szerint a Horizont 2020 programban meghatározott társadalmi kihívások prioritásaival
összhangban az ágazatok tudományos, K+I erőforrásait interdiszciplináris módon és
szinergiában alkalmazó stratégiai K+I együttműködések és kezdeményezések támogatása
révén (K+F Versenyképességi és Kiválósági Szerződések – társadalmi kihívások alprogram)
komplex, jövőbe mutató megoldások kidolgozására is mód nyílhat, amelyek (globális)
társadalmi problémák megoldására fókuszálnak. Ezen stratégiai együttműködések
támogatása révén létrejövő, teljes mértékben felülről felépített (top-down) „komplex” projektek
célja, hogy a széleskörű együttműködésben végzett K+F+I tevékenység, kiegészítve
versenyképes K+F kapacitások kiépítésével, olyan nemzeti kezdeményezések és hálózatok
kialakulását segítse elő, amelyek a Horizont 2020 nemzetközi kiválóságot feltételező
pályázatain akár témavezetőként is sikeresen indulhatnak.
A H2020 programban való haza részvételt támogató célzott akciók részeként, külön
intézkedéseket tervezünk az ESIF források használatával H2020 projektekben való részvétel
előkészítésére, illetve sikeres H2020 projektek utánkövetésére, amely lehetővé teszi a
résztvevők számára projekt eredményeik hasznosítását. A fent említett komplex projektek
esetén párhuzamosan futó tevékenységek támogatására is mód nyílik, egyrészt az ESIF
forrásokból, másrészt H2020 forrásokból való finanszírozással, feltéve, ha ezen
tevékenységek kiegészítik egymást és nem történik kettős finanszírozás ugyanannak a
költségtételnek az elszámolásánál.
A széleskörű K+I együttműködések megerősítése érdekében támogatni kívánjuk olyan, a
hazai kutatóhelyek bázisán létrejövő központok kialakítását is, amelyek nyitott, minden
gazdasági szereplő számára elérhető együttműködési keretet biztosítanak a technológia- és
tudástranszfer, valamint a közös K+I tevékenység számára, és képessé válnak az ipar által
használható módon közvetíteni a kutatás-fejlesztés során teremtett tudást.
Mivel a Közép-magyarországi régióban található az a tudásbázis és vállalati potenciál, amely
a kutatás-fejlesztés terén és így a stratégiai K+I hálózatok kialakulása, illetve elmélyülése
érdekében húzóerőként működhet, a kevésbé fejlett régiókban megvalósuló projektekkel való
szinergikus lehetőségekre kiemelt figyelmet kell fordítani.
Az intézkedés közvetlen kimenete a hosszú távú és sikeres K+I partnerségek számának
emelkedése, illetve a vállalkozások, közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyek innovációs
lehetőségeinek bővülése. A célcsoport az innovatív és együttműködésre képes vállalkozások,
közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyek, kutató-ismeretterjesztő szervezet, illetve a
kedvezményezettek is ugyanebből a körből kerülnek ki.
A fenti intézkedések esetén országosnak minősülő projektek támogatására is számítunk.
Ezen esetekben a költségek a Közép-Magyarországi régió és a kevésbé fejlett régiók között
arányosításra kerülnek.

2.2.4.4. A műveletek kiválasztásában alkalmazandó vezérelvek
Beruházási prioritás
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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
Csak azon projektek kaphatnak támogatást, amelyek illeszkednek az S3 céljaihoz vagy
szakosodási irányaihoz.
A K+F projektek kiválasztása esetében megkülönböztethetők az
a) egyszerűbb, nagyszámú projektek támogatása esetén, számszerűsített indikátor
értékek alapján automatikusan alkalmazható kiválasztási szempontok (amelyek részben
a pályázó korábbi dokumentált K+F+I tevékenységét igazolják, részben az
alkalmasságát a projekt végrehajtására), illetve a
b) nagyobb méretű, stratégiai fontosságú projektek esetén a projekt és a projektet végzők
kiválósága alapján, csak szakértői tudás birtokában megítélhető kiválasztási
szempontok. Kiemelt szempontnak tartjuk az egyes szereplők abszorpciós
képességének növelését, valamint felkészítést az abszorpciós képesség növelésére.
Kiválasztás alapelvei:
- esélyegyenlőség és fenntarthatóság,
- a kiválasztás szakmai és/vagy pénzügyi tartalom alapján történik,
- az értékelést szakmai csapat, bizottság végzi, amely munkáját speciális szakterület
esetében szakértő(k) segíti(k), kivéve az egyszerűbb eljárás során,
- a projekteknek hozzá kell járulniuk közvetve a magán K+F befektetések
elősegítéséhez,
- a projekteknek hozzá kell járulniuk a vállalatok vagy a quadruple helix szektorai közötti
együttműködéshez, hálózatosodáshoz,
- a projektkiválasztás során az értékelés hangsúlyát a megvalósult pénzügyi sikerre,
megszerzett üzleti/technológiai előnyre, megszerzett tudásra kell helyezni, a
dokumentált találkozók és konferencia-részvételek helyett,
- platformok, klaszterek és más hálózat-szerű csoportok esetében előnyt kell, hogy
élvezzenek a már korábban megalakult, track-record-dal rendelkező csoportok,

-

preferált projektek: projektek, amelyek a tudásáramlást, technológia transzfert,
inkubációt vagy szektorközi kapcsolatokat segítik.

2.2.4.5. Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása (adott esetben)

Beruházási prioritás
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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 eszközök tervezett alkalmazása

Pénzügyi eszköz alkalmazására sor kerül.

Az intézkedések keretében pénzügyi eszközök alakalmazását önállóan-, illetve az intézkedés
vissza nem térítendő forrásaival kombinált formában is tervezzük, összhangban a
1303/2013/EU rendelet 37. cikk 2. pontja szerinti, mindenkori ex ante értékeléssel.
2.2.4.6. Nagyprojektek tervezett alkalmazása (adott esetben)
Beruházási prioritás

Nagyprojekt nem tervezett
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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

2.2.4.7. Kimeneti mutatók beruházási prioritásonként és adott esetben régiókategóriánként
26. táblázat: Közös és programspecifikus kimeneti mutatók (output indikátorok)
Azonosító

Mutató

Mértékegység

Támogatásban részesülő
vállalkozások száma

PO221

Régiókategória

Célérték (2023)

Adat forrása

12 pályázati
informatikai
rendszer (FAIR)

A beszámolás
gyakorisága
évente

ERFA

fejlettebb

teljes munkaidőERFA
egyenérték (FTE)

fejlettebb

pályázati
45 informatikai
rendszer (FAIR)

évente

vállalkozás

ERFA

fejlettebb

pályázati
12 informatikai
rendszer (FAIR)

évente

CO24

Új kutatók száma
támogatott
szervezeteknél

CO26

Kutatóintézetekkel
együttműködő
vállalkozások száma

PO223

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

ERFA

fejlettebb

pályázati
10.000.000 informatikai
rendszer (FAIR)

évente

PO222

Új termékek forgalomba
hozatala
céljából
vállalkozás
támogatott vállalkozások
száma

ERFA

fejlettebb

pályázati
6 informatikai
rendszer (FAIR)

évente
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a

vállalkozás

Alap

2.2.5.

BERUHÁZÁSI PRIORITÁS

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

2.2.5.1. A beruházási prioritáshoz kapcsolódó egyedi célkitűzések és a várt eredmények
Azonosító

2.3

Egyedi célkitűzés

A K+I kapacitások megerősítésével növekvő H2020
részvétel
a
közfinanszírozású
és
nonprofit
kutatóhelyek, valamint a vállalkozások körében

A
tagállam
támogatással
eredmények
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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,
melyek ezt követően képessé válnak arra, hogy
dinamizálják a nemzeti innovációs rendszer egészét,
valamint, hogy nagyobb volumenben kapcsolódjanak a
nemzetközi kiválósági együttműködésekbe (H2020).

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

PR231

37

Mutató

Mértékegység

A
Horizont
2020
keretprogramban
nyertes
magyar
résztvevők száma a
Közép-magyarországi
régióban

db

Régiókategóri
a (adott
esetben)

fejlettebb

Bázisérték

1203

Bázisév

2013

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

1311

37

(2023)

Adatforrás

NIH adatbázis

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)

Azonosító

nem
releváns

38

Mutató

nem releváns

Régiókateg
ória

nem
releváns

A mutató
mértékegys
ége

A
célmeghatáro
záshoz
használt
közös
kimeneti
mutató

nem releváns

nem releváns

Bázisér
ték
F

A
bázisérték
N Ö és célérték
mértékegy
sége

nem
releváns

nem
releváns

Célérték
(2023)

38

N

Ö

Bázisév

F

nem
releváns

nem releváns

Adatfor
rás

A
beszámol
ás
gyakorisá
ga

nem
releváns

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

Azonosító

nem
releváns

39

Mutató

nem releváns

Bázisért
ék

A mutató
mértékegys
ége

A
célmeghatáro
záshoz
használt
közös
kimeneti
mutató

nem releváns

nem releváns

nem
releváns

F

A
bázisérték
N Ö és célérték
mértékegy
sége

nem
releváns

Célérték
(2023)

39

N

Ö

Bázisév

F

nem
releváns

nem releváns

Adatfor
rás

A
beszámol
ás
gyakorisá
ga

nem
releváns

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.
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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2.2.5.2. A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések
2.2.5.3. 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

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. Az eredményesség döntően azon múlik, hogy a magas színvonalú
kutatási-fejlesztési kapacitások (elsősorban infrastruktúra) kritikus tömegének létrejöttével lehetővé
váljon a nemzetközi kiválósági együttműködésekbe (kiemelten: Horizont 2020) való megnövelt
volumenű bekapcsolódás; és a két folyamat együtthatójaként növekedjen a kívánt kiválóság a
kutatásban.
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 folyamatban levő kutatási projekteken keresztül, 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. A nemzetközi kutatási infrastruktúrában való részvétel olyan kutatási
tevékenységet generál, mely az egész európai tudományra hatással van – az ezekhez fűződő kutatási
infrastruktúrák kapacitáskihasználtsága és a publikációk száma pedig megmutatja ennek eredményeit
és volumenét.
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 ERA
integrációjának kulcsát a nemzetközi kiválósági versenyben helytálló, illetve erre képes magyar
stratégiai K+F műhelyek képezik.
A Horizont 2020 és az ESIF források közti szinergiák kiaknázása érdekében megengedett lesz a
H2020 és ESIF források egyazon projekten belüli felhasználása, amennyiben nem történik kettős
finanszírozás ugyanannak a költségtételnek az elszámolásánál.
A H2020 programban való haza részvételt támogató célzott akciók részeként, külön intézkedéseket
tervezünk az ESIF források használatával H2020 projektekben való részvétel előkészítésére, illetve
sikeres H2020 projektek utánkövetésére, amely lehetővé teszi a résztvevők számára projekt
eredményeik hasznosítását.
A H2020 programban való magyar részvétel és teljesítmény markáns növelésének, a kutató- fejlesztői
közösségek ERA integrációjának kulcsát a nemzetközi kiválósági versenyben helytálló, illetve erre
képes magyar stratégiai K+F műhelyek képezik, amelyek közül néhány régiós összehasonlításban
élenjáró, és európai szinten is rangos helyet vívott ki. A beavatkozás funkciója, hogy az intézményi
kiválóság erősítését biztosítsa, ezért a támogatás célcsoportját azok az intézmények képezik,
amelyek közvetlen és jelentős szerepet vállalnak a H2020 programokban, különös tekintettel azokra,
amelyek a kiválósági felzárkózást segítik.
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A nemzetközi K+F kapcsolatok fejlesztésének támogatásának egyik célja a Magyarország
részvételének erősítése bizonyos nemzetközi programokban és az Európai Bizottság és a Tagállamok
által elindított közös kezdeményezésekben.
Többek között különös figyelmet fordítunk a Közös Programozási Kezdeményezések támogatására,
amelyek fontos szerepet játszanak az ERA kiteljesítésében. Prioritást élveznek azok a
kezdeményezések, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a nemzeti S3 stratégiához. Az ERA-NET-ek,
az EUMSz 185. és 187. cikkelyén alapuló közös programok és Közös Technológiai
Kezdeményezések keretében támogatott projektekben való részvételt is ösztönözni kívánjuk, de
elsősorban nemzeti forrásokból. Ugyanakkor a szinergiák kiaknázása érdekében ezen projektek
előkészítését és utánkövetését ESIF forrásokból tervezzük finanszírozni.
Az intézményi kiválóság erősítésének biztosítsa érdekében támogatni szükséges azokat az
intézményeket, amelyek közvetlen és jelentős szerepet vállalnak a Horizont 2020 programokban. E
körben szintén támogatni kívánjuk a „részvétel szélesítését” célzó eszközök (Horizont 2020 –
Widening Participation) körébe tartozó programokban történő részvételt), valamint azokat a
szervezeteket, amelyek magas szintű H2020 pályázatokban vesznek részt, küszöbérték feletti
rangsorolást kapnak, de végül forráshiány miatt nem részesülnek H2020 támogatásból.
A H2020 és ESIF források közti szinergiák fokozottabb kiaknázását, a program- illetve projekt-szintű
kapcsolódások megtalálását és együttműködések kialakítását segíti elő, hogy az H2020 program és
az S3 stratégia célkitűzései és tématerületei között megállapíthatunk egyezőségeket.
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. Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (European Institute of Innovation and
Technology, a továbbiakban: EIT) célja a tudásháromszög elemeinek integrálása annak érdekében,
hogy innovatív megoldásokat keressen a társadalmat érintő legnagyobb kihívásokra. Fontos, hogy az
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. Az EIT tudás és innovációs közösség
feladata lesz - mint operatív egysége az EIT-nek - az új projektek azonosítása, előkészítése,
támogatása és végrehajtása, annak érdekében, hogy elősegítse és teljesítse az intelligens
szakosodási megoldásokat és hogy az EIT-n belüli gyakorlatokkal szinergiákat tudjon realizálni
továbbá, hogy az Európai Strukturális és Befektetési Alap forrásainak hatékonyabb felhasználása
történjen meg.
A fentieken túl prioritást képez a magyar részvétel elősegítése a stratégiailag fontos Közös
Programozású Kezdeményezésekben (JPI), valamint a regionális szempontból kiemelt, intelligens
szakosodási stratégiákhoz kapcsolódó kutatási-fejlesztési együttműködésekben való részvétel
elősegítése (Duna stratégia és egyéb regionális kezdeményezésekben való részvétel).
Az intézkedések és cselekvések a K+F infrastruktúrákkal kapcsolatban ezen célok elérése
érdekében lettek formálva, amik által Magyarország KI-ja elválaszthatatlan része lesz az
európai infrastruktúrának.
Az egyes nemzetközi kutatási infrastruktúrákban való részvétel ösztönzőleg hat a hazai gazdasági
szereplőkre, akik ezen infrastruktúráknál potenciálisan in-kind beszállítókként jelenhetnek meg
az ESFRI javaslatával összhangban. Ez nagyban segíti a KFI nemzetköziesedését és a közös
együttműködésben megvalósuló projektek számát is növeli. Szintén cél az EU területén levő
további („ESFRI Roadmap”-on nem szereplő) infrastruktúrákhoz, regionális és egyéb nemzetközi
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kezdeményezésekhez való szakpolitikailag indokolt kapcsolódás elősegítése, illetve a fennálló hazai
tagságok hatékonyabb kihasználást lehetővé tevő támogatása a nyilvános és a non-profit
intézmények és vállalatok körében. Itt a cél, az S3 szerint, az infrastruktúrák (kutatások, publikációk)
eredmény orientált felhasználása.
A Kutatási Infrastruktúrák felmérését célzó projekt, a NEKIFUT hasznos, ám nem teljes képet adott a
hazai KI-k helyzetéről, mivel az adatfelvétel önkéntessége okán adatai nem teljes körűek. A hazai KI-k
statisztikailag is alátámasztható helyzetképével együtt a KI-k vonatkozásában a felmérés alapján a
következő megállapításokat tehetjük:









A KFI infrastruktúrák egymással csak nehezen összemérhetők a tudományterületek között.
A KFI infrastruktúrák hatása kiválóságuk esetén messze túlmutat a helyi szinten, nemzetközi
hatás várható tőlük.
A KFI infrastruktúrák forrásigénye tudományterületenként egymástól jelentősen eltér.
A KFI infrastruktúrák hálózatban tevékenykedve a leghatékonyabbak, éppen ezért ezek hazai
szintű épülését, azok bővülését és működtetését kell elsősorban előtérbe helyezni a források
allokálásánál.
A nyitottság az egyes infrastruktúrák esetében elengedhetetlen; az Unióban működő
infrastruktúrák is ezt a nyitottságot támogatják az ESFRI projektekkel. Magyarországon is
alapvető, hogy ez a szemlélet legyen az uralkodó.
Az egyes tudományterületek esetében komoly eltérés tapasztalható az infrastruktúrák és a
vállalati, kutató igények illeszkedése között.

A fentiek miatt a kutatási infrastruktúrák fejlesztésénél olyan irányelveket követünk a konkrét
tudományterületi vagy földrajzi preferencia helyett, melyek végeredményben a beavatkozások helyi
szintre való alábontása nélkül is biztosan elérik a kívánt hatást, azaz a kiválóságot a kutatási
infrastruktúrákban és Magyarország versenyképességének növekedését az együttműködések
előmozdításán keresztül. Az európai kutatási térségben aktív résztevő csak akkor lehet
Magyarország, ha infrastrukturális fejlesztései terén is a kiválóságot tűzi ki célul maga elé.
Azon projektek, amelyekben az infrastruktúrák partnerei lehetnek a vállalati szektornak K+F
projektben mindenképpen kiemelt támogatást kell, hogy kapjanak. Ezt célszerűen úgy lehet
végrehajtani, hogy adott kutatási projektek abban az esetben részesülnek támogatásban, ha a
kutatási infrastruktúra és a vállalkozás szinergiát alkotva tud együttműködni a sikeres végrehajtás
érdekében. Ez földrajzi lokációtól függetlenül megvalósulhat, sőt kívánatos lenne, hogy az egyes
infrastruktúrák minél szélesebb (országos, vagy akár nemzetközi) hatást gyakoroljanak. A csatlakozás
előtt érdemes megvizsgálni (ahol releváns), hogy van-e olyan vállalkozási ágazat, amely igényli és
hasznosítja a kutatási infrastruktúra szolgáltatásait.
Egyik kiemelt terület a nemzetközi csatlakozásban az in-kind hozzájárulás. A nemzetközi KI-k
beszállítói programjainál a kiválasztás elsődleges szempontja a kiválóság és kompetencia. A partner
országok részéről a regionális KFI intézmények és iparvállalatok a beszállítók, így az in-kind
beszállítói tevékenység segíti a nemzeti fejlesztéseket, beruházásokat; előmozdítja a technológia
transzfert, a KKV szektor versenyképességének fokozását, vagy akár a start-up vállalkozások
kibontakozását.
A KI-k esetében a támogatásokhoz az előzetes priorizálást a rendelkezésre álló források
függvényében egyrészt a NEKIFUT adatai, másrészt egyedi adatkérések és statisztikai adatok
nyomán a KI Munkacsoport készíti elő. A Munkacsoport másik kiemelt feladata, hogy az egyes külföldi
infrastruktúrákhoz történő kapcsolódási igényt előzetesen – akár szakértők bevonásával – elbíráljon
aszerint, hogy a csatlakozási igény mennyiben felel meg a lentebb ismertetett csatlakozási
szempontoknak. További fontos feladata, hogy az S3 valamennyi, kutatási infrastruktúrát érintő
kérdésében döntés-előkészítő, illetve véleményező szerepet töltsön be az S3 oldali megkeresés
természetének függvényében. Működésében az S3-hoz kapcsolódó dokumentációban leírt fejlesztési
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elvek az irányadók.
Főbb célcsoportok (kedvezményezettek jellemző típusai): közfinanszírozású és nonprofit
kutatóhelyek, kutató-ismeretterjesztő szervezet, vállalkozások; (illetve az előbbiek által létrehozott
együttműködések).
A fenti intézkedések esetén országosnak minősülő projektek támogatására is számítunk. Ezen
esetekben a költségek a Közép-magyarországi régió és a kevésbé fejlett régiók között arányosításra
kerülnek.

2.2.5.4. A műveletek kiválasztásában alkalmazandó vezérelvek
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

Csak azon projektek kerülnek finanszírozásra, amelyek összhangban vannak az S3
célkitűzéseivel vagy prioritásaival és a kutatási infrastruktúra dokumentummal.
Kiválasztási alapelvek:
- esélyegyenlőség és fenntarthatóság,
- a kiválasztás szakmai és/vagy pénzügyi tartalom alapján történik,
- az értékelést szakmai csapat, bizottság végzi, amely munkáját speciális szakterület
esetében szakértő(k) segíti(k),
- preferált projektek: nemzetközileg versenyképes K+F infrastruktúrák, modern
kutatásmenedzsment, hálózatosodott infrastruktúrák, spin-offok, kutatói utánpótlás.

2.2.5.5. Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása (adott esetben)
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

Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása

Pénzügyi eszköz nem tervezett

2.2.5.6. Nagyprojektek tervezett alkalmazása (adott esetben)

Beruházási prioritás

Nagyprojekt nem tervezett
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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

2.2.5.7. 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)

Azonosító

Mutató

Mértékegység

Alap

Régiókategó
ria (adott
esetben)

Célérték (2023)

F

N

40

Adatforrás

A beszámolás
gyakorisága

Ö

CO04

Új
kutatók
száma
a
támogatott
szervezetekn
él

teljesmunkaidőegyenérték

ERFA

fejlettebb

95

FAIR

évente

CO25

A
jobb
kutatási
infrastruktúrá
val
ellátott
létesítmények
ben dolgozó
kutatók
száma

teljes munkaidőegyenérték

ERFA

fejlettebb

190

FAIR

évente

40

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.

SZOCIÁLIS INNOVÁCIÓ, TRANSZNACIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS HOZZÁJÁRULÁS AZ 1–7.
41

TEMATIKUS CÉLKITŰZÉSHEZ

42

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. Kutatás, fejlesztés és technológiai innováció

nem releváns

41

Csak az ESZA által támogatott programokra.

42

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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2.2.7.

EREDMÉNYESSÉGMÉRÉSI KERET

31. táblázat: A prioritási tengely eredményességmérési kerete
Mutató típusa

Prioritási tengely

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

Az
on
osí
tó

Mutató vagy
a
végrehajtás
kulcsfontoss
ágú lépése

Mértékeg
ység,
adott
esetben

Alap

Régiókate
gória

2018ra
vonat
kozó
részc
él

2018ra
vonatk
ozó
részcé
43
l

44

Adatforrás

A mutató
relevanciáján
ak
ismertetése,
adott esetben

F N Ö F N Ö

2.
Kutatás,
fejlesztés
és
technológiai
innováció

kimeneti

CO
01

Támogatásba
n részesülő
vállalkozások
száma

vállalkozá
s

ERFA

fejlettebb

46

2.
Kutatás,
fejlesztés
és
technológiai
innováció

pénzügyi

F1

Költségnyilatk
ozatba foglalt
összeg

EUR

ERFA

fejlettebb

18 922 531

46

232

FAIR

kidolgozás
alatt

18 922 531

94 612 656

FAIR

nem releváns

43

A részcélok megadhatók összesítve (férfiak+nők) vagy nemenként lebontva. „F” = férfiak, „N”=nők, „Ö”=összesen

44

A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők) vagy nemenként lebontva. „F” = férfiak, „N”=nők, „Ö”=összesen.
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Végső
cél
(2023)

Kiegészítő minőségi információ az eredményességmérési keret kialakításáról
(választható)

nem releváns
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BEAVATKOZÁSI KATEGÓRIÁK

2.2.8.

(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.
32. -36. táblázat: Beavatkozási kategóriák

45

(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

Kód

Összeg (EUR)

2. Kutatás, fejlesztés és
technológiai innováció

058

32 192 477 €

2. Kutatás, fejlesztés és
technológiai innováció

062

7 624 534 €

2. Kutatás, fejlesztés és
technológiai innováció

064

54 795 645 €

33. táblázat: 2. dimenzió – Finanszírozási forma
Alap

ERFA

Régiókategória

fejlettebb

Prioritási tengely

Kód

Összeg (EUR)

2. Kutatás, fejlesztés és
technológiai innováció

01

82 770 511 €

2. Kutatás, fejlesztés és
technológiai innováció

03

6 513 180 €

2. Kutatás, fejlesztés és
technológiai innováció

04

2 368 429 €

2. Kutatás, fejlesztés és
technológiai innováció

05

2 368 429 €

2. Kutatás, fejlesztés és
technológiai innováció

06

592 107 €

45

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

ERFA

Régiókategória

fejlettebb

Prioritási tengely

Kód

Összeg (EUR)

2. Kutatás, fejlesztés és
technológiai innováció

01

53 929 214 €

2. Kutatás, fejlesztés és
technológiai innováció

02

32 168 303 €

2. Kutatás, fejlesztés és
technológiai innováció

03

8 515 139 €

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

ERFA

Régiókategória

fejlettebb

Prioritási tengely
2. Kutatás, fejlesztés és
technológiai innováció

Kód

Összeg (EUR)

07

94 612 656 €

46

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

nem releváns

Régiókategória

nem releváns

Prioritási tengely
2. Kutatás, fejlesztés és
technológiai innováció

46

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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2.2.9.

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
nem releváns

|112

2. Kutatás, fejlesztés és technológiai innováció

2.3.

INFOKOMMUNIKÁCIÓS FEJLESZTÉSEK

A prioritási tengely azonosítója

3

A prioritási tengely címe

Infokommunikációs fejlesztések

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

2.3.1.

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

Európai Regionális Fejlesztési
Alap

Régiókategória

fejlettebb

A számítás alapja (összes elszámolható költség vagy
elszámolható közkiadás)

Összes elszámolható költség

A legkülső régiókra és az északi ritkán lakott régiókra
vonatkozó régiókategóriák (adott esetben)

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) ERFA rendelet 5. cikk (2) b) az ikttermékek és szolgáltatások, az e-kereskedelem
továbbfejlesztése és az ikt iránti kereslet fokozása

2.3.3.1. 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

3.1

Egyedi célkitűzés

Az IKT szektor nemzetközi versenyképességének
növelése
A hazai szoftver és IT szolgáltatási részágazatok
külpiaci értékesítési képessége legalább 50%-kal
növekedjen.

A
tagállam
támogatással
eredmények
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által
az
elérni

uniós
kívánt

A
hazai IT
szolgáltató
és
szoftverfejlesztő
vállalkozások
országhatáron
túli
értékesítésből
származó bevétele növekszik legalább 50%-kal.

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

PR311

47

Mutató

Mértékegység

Régiókategóri
a
(adott
esetben)

Szoftverfejlesztő és IT
szolgáltató
vállalkozások
exportárbevétele
a
Közép-magyarországi
régióban

ezer Ft

fejlettebb

Bázisérték

Bázisév

325 309 138

Az ERFA és a Kohéziós Alap esetében a célértékek lehetnek minőségiek vagy mennyiségiek.
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2013

Célérték

47

(2023)

430 000 000

Adatforrás

A
beszámolá
s
gyakorisá
ga

KSH, NAV

évente

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

48

Mutató

nem releváns

Régiókateg
ória

nem
releváns

A
mutató
mértékegys
ége

nem releváns

A
célmeghatáro
záshoz
használt
közös
kimeneti
mutató

Bázisér
ték

nem releváns

nem
releváns

F

A
bázisérték
és célérték
N Ö mértékegy
sége

nem
releváns

Bázisév

Célérték
(2023)
F

nem
releváns

N

48

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)
49

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

nem
releváns

Mutató

nem releváns

A
mutató
mértékegys
ége

nem releváns

A
célmeghatáro
záshoz
használt
közös
kimeneti
mutató

Bázisért
ék

nem releváns

nem
releváns

F

A
bázisérték
és célérték
N Ö mértékegy
sége

nem
releváns

Bázisév

Célérték
(2023)
F

nem
releváns

N

50

Adatfor
rás

A
beszámol
ás
gyakorisá
ga

nem
releváns

nem
releváns

Ö

nem releváns

49

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.).

50

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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2.3.3.2. A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések
(beruházási prioritásként)
2.3.3.3. 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) ERFA rendelet 5. cikk (2) b) az ikt-termékek és
szolgáltatások, az e-kereskedelem továbbfejlesztése és az ikt iránti
kereslet fokozása

Versenyképes IKT szektor fejlesztése
Az IKT vállalkozások (különösen a KKV-k), illetve a kutatóintézetek, egyetemek alacsony
innovációs teljesítménye, a szektor különböző szereplői közötti nem megfelelő
feladatmegosztás, az induló infokommunikációs vállalkozások nehézségei, továbbá az, hogy
kevés hazai IKT cég képes a nemzetközi piacokra való kilépésre, állami beavatkozást igényel.
A versenyképes IKT szektor kialakítására irányuló intézkedésen belül tervezett akciók során a
kínálati oldal fejlesztésére összpontosítunk. A piaci kudarc úgy mutatkozik meg, hogy alacsony
a napra kész tudással rendelkező informatikai szakemberek száma, holott a magyar IKT piac a
jelenlegi informatikus és mérnök kibocsátásnál jóval többet is tudna alkalmazni. Ennek egyik
alapvető oka, hogy nem elég szoros az együttműködés az IKT vállalkozások és az oktatási
intézmények között. A szakemberhiány mind magát az IKT szektort, mind az IKT-t felhasználó
ágazatokat érinti, és a szektor valamint a gazdaság növekedését korlátozza. Ezért állami
eszközökkel ösztönözni szükséges az informatikai felsőoktatásban tanuló és ott sikeresen
végzettek számának növelését egyrészt az informatikai és kapcsolódó szakok iránti
érdeklődés/igény felkeltésén (nyílt napok, versenyek, road showk) keresztül, másrészt az IKT
iparágban tevékenykedő cégek és az oktatási intézmények együtműködését motivációs és
kommunikációs kampányok, rendezvények, workshopok és vállalati tanácsadás révén,.illetve
segíteni állami szolgáltatásokkal az infokommunikációs start-up cégeket. Tekintettel arra, hogy
az informatikai felsőoktatás Budapesten összpontosul, a KMR informatikai egyetemein végzett
informatikus és IT mérnök hallgatók nemcsak a fővárosban és környékén, hanem nagy
számban a vidéki régiókban helyezkednek el, ott járulnak hozzá a gazdaság / termelés /
szolgáltatások növeléséhez, a GINOP-ban indított országos programoknak KMR-re is ki kell
terjednie, ehhez a forrást a VEKOP adja.
A támogatások felhasználásával azt is el kívánjuk érni, hogy az IKT iparág (különösen a
szoftverfejlesztés és IT szolgáltatás részszektorok) legyen nemzetközi versenyképességének
növekedése révén az egyik húzóerő a gazdaságban.
Főbb célcsoportok: a hazai IKT vállalkozások
Specifikus célterület: Közép–magyarországi régió
Kedvezményezettek típusai: közvetlenül államilag kijelölt intézmények, szervezetek, IKT
vállalkozások
2.3.3.4. A műveletek kiválasztásában alkalmazandó vezérelvek
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás
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1301/2013 (EU) ERFA rendelet 5. cikk (2) b) az ikt-termékek és
szolgáltatások, az e-kereskedelem továbbfejlesztése és az ikt iránti
kereslet fokozása

Csak azok a projektek kerülnek támogatásra, amelyek összhangban vannak:
a) a Digitális Menetrend alábbi kulcsterületeinek valamelyik célkitűzésével, akciójával:
K+F beruházások és innováció bővítése az IKT területén;
Digitális ismeretek elterjesztése (online szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlő
esélyekkel)
és
b) a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia alábbi pilléreinek valamelyik célkitűzésével,
akciójával:
Digitális kompetencia;
Digitális gazdaság;
K+F+I
Kiválasztás alapelvei:
- esélyegyenlőség és fenntarthatóság,
- a projekt szakmai és/vagy pénzügyi tartalma,
- csak költséghatékony projektek kerülnek támogatásra
- piacképes, korszerű IKT termékekkel és szolgáltatásokkal rendelkező vállalkozások
kerülnek (közvetett) támogatásra
az értékelést szakmai csapat, bizottság végzi, amely munkáját speciális szakterület esetében
szakértő(k) segíti(k), kivéve az egyszerűbb eljárás során.
2.3.3.5. Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása (adott esetben)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás

1301/2013 (EU) ERFA rendelet 5. cikk (2) b)
az ikt-termékek és szolgáltatások, az ekereskedelem továbbfejlesztése és az ikt
iránti kereslet fokozása

Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása

Nem releváns

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

Nagyprojekt nem tervezett
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1301/2013 (EU) ERFA rendelet 5. cikk (2) b)
az ikt-termékek és szolgáltatások, az ekereskedelem továbbfejlesztése és az ikt iránti
kereslet fokozása

2.3.3.7. 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)
Azonosító

Mutató

Mértékegység

Alap

Régiókategó
ria
(adott
esetben)

Célérték (2023)

F

PO311

51

Az intézkedés által
támogatott
projektek
által
generált,
felsőoktatási
intézmények és IKT
vállalkozások közötti új
együttműködések
száma a KMR-ben

db

ERFA

fejlettebb

N

51

Adatforrás

A
beszámolás
gyakorisága

Ö

100

pályázati
informatikai
rendszer (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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2.3.4.

BERUHÁZÁSI PRIORITÁS

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

1301/2013 (EU) ERFA rendelet 5. cikk (2) a) a
szélessáv-kiépítés kiterjesztése és nagy sebességű
hálózatok kiépítése, valamint a digitalis gazdaságot
szolgáló feltörekvő technológiák és hálózatok
bevezetésének támogatása

2.3.4.1. 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

3.2

Egyedi célkitűzés

Nagy sávszélességű kapcsolat
ellátatlan állami intézményeknél

A
tagállam
támogatással
eredmények
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által
az
elérni

uniós
kívánt

biztosítása

az

Az állami és önkormányzati intézményeknél a hálózati
végpontokon elérhető átlagos sávszélesség nagysága
ötszörösére növekszik.

41. 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

PR321

52

Mutató

Mértékegység

Régiókategóri
a
(adott
esetben)

Bázisérték

Bázisév

Célérték

Hálózati
végpontokon
elérhető
átlagos
sávszélesség nagysága
az állami/önkormányzati
intézményeknél

Mbps

fejlettebb

4

2013

30

Az ERFA és a Kohéziós Alap esetében a célértékek lehetnek minőségiek vagy mennyiségiek.
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52

(2023)

Adatforrás

A
beszámolá
s
gyakoriság
a

NISZ (BM)

évente

42. 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

53

Mutató

nem releváns

Régiókateg
ória

nem
releváns

A
mutató
mértékegys
ége

nem releváns

A
célmeghatáro
záshoz
használt
közös
kimeneti
mutató

Bázisér
ték

nem releváns

nem
releváns

F

A
bázisérték
és célérték
N Ö mértékegy
sége

nem
releváns

Bázisév

Célérték
(2023)
F

nem
releváns

N

53

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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43. táblázat: Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés eredménymutatói és az egyedi célkitűzéshez kapcsolódó programspecifikus eredménymutatók
(prioritási tengelyenként vagy valamely prioritási tengely része szerinti bontásban)
54

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

nem
releváns

Mutató

nem releváns

A
mutató
mértékegys
ége

nem releváns

A
célmeghatáro
záshoz
használt
közös
kimeneti
mutató

Bázisért
ék

nem releváns

nem
releváns

F

A
bázisérték
és célérték
N Ö mértékegy
sége

nem
releváns

Bázisév

Célérték
(2023)
F

nem
releváns

N

55

Adatfor
rás

A
beszámol
ás
gyakorisá
ga

nem
releváns

nem
releváns

Ö

nem releváns

54

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.).

55

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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2.3.4.2. A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések
(beruházási prioritásként)
2.3.4.3. 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) ERFA rendelet 5. cikk (2) a) a szélessáv-kiépítés
kiterjesztése és nagy sebességű hálózatok kiépítése, valamint a
digitális gazdaságot szolgáló feltörekvő technológiák és hálózatok
bevezetésének támogatása

Kormányzati szélessávú hálózatok fejlesztése
A kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése
érdekében szükséges a magas szintű, biztonságos elektronikus közigazgatás,
közszolgáltatások működési alapfeltételét biztosító korszerű és gazdaságos kormányzati és
hatósági távközlési hálózatok fejlesztése, elavuló aktív eszközök modernizációja. Az állami célú
szélessávú optikai hálózat fejlesztése és NGA hozzáférési hálózat megvalósítása lehetővé
teszi a közigazgatási, oktatási, egészségügyi, kulturális, egyházi, egyéb állami vagy
önkormányzati intézmények fejlett közszolgáltatásainak nyújtásához és az állami intézmények
hatékony működéséhez szükséges hálózati infrastruktúra biztosítását mind vezetékes, mind
vezeték nélküli technológiák segítségével ott ahol az elérhető sávszélesség és a hálózati
kapacitás nem megfelelő szintű. A fejlesztések révén lehetővé válik hatékonyabb kapacitásmenedzsment kialakítása, illetve a párhuzamos szakaszok kiváltása, így nagyobb kapacitás
biztosítható és elérhető a jelenlegi szolgáltatási színvonal emelése. Az intézkedés keretén belül
műveletek támogatására csak akkor kerül csak sor, ha a kedvezményezett intézmény
közszolgáltatásokat lát el és ezek hatékony nyújtásához megnövekedett hálózati kapacitásra
valódi szükség van. Az intézkedés esetében azok az intézmények is támogatást kapnak, ahol
az EFOP illetve a KÖFOP beavatkozásai és akciói (e-egészségügy, e-oktatás, e-kormányzás
stb.) miatt magasabb szintű szélessávú hozzáférés kell, hogy rendelkezésre álljon
Főbb célcsoportok: közigazgatási, egyházi, állami és az önkormányzati fenntartású
intézmények, kormányzati intézmények, valamint állami szervek
Specifikus célterület: Közép-magyarországi régió
Kedvezményezettek típusai: közvetlenül állami intézmények, vállalatok és szervek, illetve
közvetetten az ő szolgáltatásaikat igénybevevő állampolgárok, vállalkozások valamint az állami
fenntartású intézmények
2.3.4.4. A műveletek kiválasztásában alkalmazandó vezérelvek
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás

1301/2013 (EU) ERFA rendelet 5. cikk (2) a) a szélessáv-kiépítés
kiterjesztése és nagy sebességű hálózatok kiépítése, valamint a
digitális gazdaságot szolgáló feltörekvő technológiák és hálózatok
bevezetésének támogatása

Csak azok a projektek kerülnek támogatásra, amelyek összhangban vannak
a) a Digitális Menetrend alábbi kulcsterületeinek valamelyik célkitűzésével, akciójával:
Nagysebességű internet (a gazdaság erőteljes
létrehozásához és a jólét megteremtéséhez);
és
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növekedéséhez,

munkahelyek

b) a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia alábbi pilléreinek valamelyik célkitűzésével,
akciójával:
Digitális infrastruktúra;
Digitális állam;
Kiválasztás alapelvei:
- esélyegyenlőség és fenntarthatóság,
- technológiasemlegesség
- a projekt szakmai és/vagy pénzügyi tartalma
- csak költséghatékony projektek kerülnek támogatásra
- a végső kedvezményezett intézmények kiválasztása területi és szükségességi alapon
történik
- a hálózatot üzemeltetőnek teljesíteni szükséges a felhívásban rögzített kötelező (pl.
rendelkezésre állásra vonatkozó) szakmai vállalásokat
az értékelést szakmai csapat, bizottság végzi, amely munkáját speciális szakterület esetében
szakértő(k) segíti(k).
2.3.4.5. Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása (adott esetben)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás

1301/2013 (EU) ERFA rendelet 5. cikk (2) a)

Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása

Nem releváns

2.3.4.6. Nagyprojektek tervezett alkalmazása (adott esetben)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás
Nagyprojekt nem tervezett
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1301/2013 (EU) ERFA rendelet 5. cikk (2) a)

2.3.4.7. Kimeneti mutatók beruházási prioritásonként és adott esetben régiókategóriánként
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iv.alpontja)
44. táblázat: Közös és programspecifikus kimeneti mutatók
(beruházási prioritásonként, régiókategóriánkénti bontásban az ESZA és adott esetben az ERFA tekintetében)
Azonosító

Mutató

Mértékeg
ység

Alap

Régiókategória (adott
esetben)

F

PO321

56

Állami
vagy
önkormányzati
fenntartású intézmények részére
létrehozott új csatlakozási pontok
száma a kormányzati távközlési
hálózatokon a KMR-ben

db

ERFA

fejlettebb

56

Adatforrás

300

pályázati
informatikai
rendszer
(FAIR)

Célérték (2023)

N

A
beszámolás
gyakorisága

Ö

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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2.3.5.

SZOCIÁLIS INNOVÁCIÓ, TRANSZNACIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS HOZZÁJÁRULÁS AZ 1–7.
57

TEMATIKUS CÉLKITŰZÉSHEZ

58

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

Infokommunikációs fejlesztések

nem releváns

57

Csak az ESZA által támogatott programokra.

58

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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2.3.6.

EREDMÉNYESSÉGMÉRÉSI KERET

(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának v. alpontja és II. melléklete)
45. táblázat: A prioritási tengely eredményességmérési kerete
59
(alaponként, az ERFA és az ESZA tekintetében, és régiókategóriánként)
Mutató típusa

/

(A
végrehajtás
kulcsfontosságú
lépése,
pénzügyi,
kimeneti,
vagy
adott
esetben
eredménymutató)
3.

3

Azono
sító

pénzügyi

F1

kimeneti

PO321

Mutató
vagy
a
végrehajtás
kulcsfontosságú
lépése

Mérté
kegys
ég,
adott
esetb
en

Költségnyilatkozatba
foglalt összeg

EUR

Állami
vagy
önkormányzati

db

Alap

Régió
kategória

2018-ra
vonatkozó
részcél

Végső cél
(2023)61

2018-ra
vonatkozó
részcél60
F

Ö

N

F

N

Adatf
orrás

A
mutató
relevanciájána
k ismertetése,
adott esetben

Ö

ERFA

fejlette
bb

2 033 209

2 033 209

10 166 045

ERFA

fejlette
bb

100

100

300

pályáz
ati
inform
atikai
rends
zer

59

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.

60

A részcélok megadhatók összesítve (férfiak+nők) vagy nemenként lebontva. „F” = férfiak, „N”=nők, „Ö”=összesen

61

A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők) vagy nemenként lebontva. „F” = férfiak, „N”=nők, „Ö”=összesen.
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fenntartású
intézmények részére
létrehozott
új
csatlakozási pontok
száma
a
kormányzati
távközlési
hálózatokon a KMRben
Kiegészítő minőségi információ az eredményességmérési keret kialakításáról
(választható)
nem releváns
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(FAIR)

2.3.7.

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.
46.-50. táblázat: Beavatkozási kategóriák

62

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

Európai Regionális Fejlesztési Alap

Régiókategória

fejlettebb

Prioritási tengely

Kód

Összeg (EUR)

3. Infokommunikációs
fejlesztések

004

4 451 033 €

3. Infokommunikációs
fejlesztések

048

5 715 012 €

47. táblázat: 2. dimenzió – Finanszírozási forma
Alap

Európai Regionális Fejlesztési Alap

Régiókategória

fejlettebb

Prioritási tengely
3. Infokommunikációs
fejlesztések

62

|

Kód

Összeg (EUR)

01

10 166 045 €

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

131

48. táblázat: 3. dimenzió – Területtípus
Alap

Európai Regionális Fejlesztési Alap

Régiókategória

fejlettebb

Prioritási tengely

Kód

Összeg (EUR)

3. Infokommunikációs
fejlesztések

01

5 794 646 €

3. Infokommunikációs
fejlesztések

02

3 456 455 €

3. Infokommunikációs
fejlesztések

03

914 944 €

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

Európai Regionális Fejlesztési Alap

Régiókategória

fejlettebb

Prioritási tengely
3. Infokommunikációs
fejlesztések

Kód

Összeg (EUR)

07

10 166 045 €

63

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

Európai Regionális Fejlesztési Alap

Régiókategória

fejlettebb

Prioritási tengely
3. Infokommunikációs
fejlesztések

63

|

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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2.3.8.

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
nem releváns

|
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3. Infokommunikációs fejlesztések

2.4.

TURISZTIKAI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

Azonosító

4.

A prioritási tengely címe

Turisztikai és természetvédelmi fejlesztések

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.

TÖBB RÉGIÓKATEGÓRIA KIVÁLASZTÁSÁNAK INDOKLÁSA

nem releváns

2.4.2.

ALAP, RÉGIÓKATEGÓRIA ÉS AZ UNIÓS TÁMOGATÁS KISZÁMÍTÁSÁNAK ALAPJA

Alap

Európai Regionális Fejlesztési Alap

Régiókategória

fejlettebb

A számítás alapja (elszámolható közkiadás vagy
összes elszámolható költség)

összes elszámolható költség

A legkülső régiókra és az északi ritkán lakott régiókra
vonatkozó régiókategóriák (adott esetben)

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) ERFA rendelet 5. cikk (6) c) a
természeti és kulturális örökség megőrzése,
védelme, elősegítése és fejlesztése

2.4.3.1. 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

4.1

Egyedi célkitűzés

Turisztikai költés növelése
a kulturális és természeti örökségi helyszíneken

A
tagállam
támogatással
eredmények

|

135

által
az
elérni

uniós
kívánt

Hazai és nemzetközi turisták költésének növekedése,
természeti és kulturális erőforrások megőrzése.

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)
Azonosító

PR411

64

|

Mértékegység

Régiókategóri
a
(adott
esetben)

Bázisérték

Bázisév

Célérték

Külföldi és belföldi
turisták
költésének
növekedése
a
Budapest–KözépDuna-vidék turisztikai
régióban

millió Ft

fejlettebb

1 153 109

2013

1 268 000

Az ERFA és a Kohéziós Alap esetében a célértékek lehetnek minőségiek vagy mennyiségiek.
136

64

Mutató

(2023)

Adatforrás

A
beszámolá
s
gyakorisá
ga

KSH/ kutatás
évente

2.4.3.2. A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések
2.4.3.3. 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) ERFA rendelet 5. cikk (6) c) a természeti és kulturális
örökség megőrzése, védelme, elősegítése és fejlesztése

Kulturális és természeti örökségi helyszínek turisztikai hasznosítása
A prioritás keretében fenntartható turisztikai termékeket, hálózatos fejlesztéseket, tematikus utakat,
kiemelt helyszíneket kívánunk támogatni, melyek a kulturális és természeti örökség megőrzésének és
bemutatásának elveit figyelembe veszik. Célunk olyan fenntartható és a kulturális, illetve természeti
értékeket hitelesen bemutató turisztikai fejlesztések támogatása, amelyek - a turisztikai trendekkel
összhangban - egymástól jól megkülönböztethetők és a látogatók nem jelentenek túlzott terhelést a
területen. A hálózatos fejlesztések során kiemelt figyelmet fordítunk a kulturális és természeti értékek
megőrzésére, felfűzésére, a turisztikai kínálat diverzifikációjára.
Az önmagukban jelentős vonzerőt nem képező látványosságok összekötésével, kreatív eszközökkel,
tematikus úttá/hálózattá szervezésével új helyszínek kapcsolhatók be a turizmusba. A kulturális és
természeti örökségünk egymáshoz kapcsolódó fejlesztése még sok esetben nem történt meg, ahhoz,
hogy látogatottságuk elérje a kritikus tömeget, szükséges a hálózatba szervezésük és a kapcsolódó,
kiegészítő fejlesztések megvalósítása. A tematikus utak attrakció elemeinek fejlesztése a turizmus
multiplikátor hatása révén a helyi gazdaság fejlődéséhez is hozzájárul.
Hálózatos fejlesztések megvalósítása:
-

tematikus utak (kulturális, és vallási – zarándok) KMR régióbeli szakaszának kiépítése
Bejárható Magyarország programhoz kapcsolódó fejlesztések (1184/2013 IV.9) Korm.
határozat alapján) - A program célja, hogy a természetjárás tág értelmezésével, a
természetben
megvalósuló,
környezetbarát
szabadidős
tevékenységek
integrált
kapcsolatrendszerét hozza létre. A program öt járásmódot ölel fel, hogy gyalog, kerékpárral
(Eurovelo), lovon, vitorlával, túrakenuval teremtse meg Magyarországon a szabadidős
turizmus lehetőségét, és minden korosztály számára valóban megismerhetővé, bejárhatóvá
tegye azt.

A megvalósuló fejlesztések egyes elemei (pl. kulturális, vízi) illeszkednek a Duna Régió
Stratégiájához, valamint hozzájárulnak a Kormányzat kulturális örökséghasznosítási elképzelései
megvalósításához.
A turisztikai fejlesztések esetében a 2014-20-as időszakban kizárólag kisléptékű beruházások
kerülnek támogatásra, ahol a felső értékhatár 5 millió euró (kivéve a világörökség részét képező
projekteket, ahol 10 millió euró a határ).
Főbb célcsoportok: a célterületre érkező külföldi és belföldi turisták
Egyedi célterület: Kedvezményezettek típusai: költségvetési szervek, költségvetési szervek intézményei, civil
szervezetek, egyházi jogi személyek, vállalkozások. Továbbá a kedvezményezettek között szerepel
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az EuroVelo fejlesztések kapcsán a NIF Zrt. és a Magyar Közút Non-profit Zrt. is.

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

1301/2013 (EU) ERFA rendelet 5. cikk (6) c) a természeti és kulturális
örökség megőrzése, védelme, elősegítése és fejlesztése

A fejlesztési igények kiválasztása során figyelembe vesszük, hogy olyan projektek valósuljanak
meg melyek hozzájárulnak az operatív program céljaihoz, igazodnak a kevésbé fejlett régiók
turisztikai célú projektjeihez, valamint kapcsolódnak a Közép-magyarországi régió turisztikai
igényeihez.
A kiválasztása során alkalmazandó főbb szakmai szempontok:








a kiválasztott projektek költés ösztönző hatással rendelkezzenek,
a fenntartható fejlesztések az együttműködő partnerek/turisztikai
szempontjából is,
látogatószám növekedése,
komplex attrakciófejlesztés és kapcsolódó komplex szolgáltatáskínálat,
szezonalitás csökkentése,
tartózkodási idő növekedése,
multiplikátor hatás (további szolgáltatások vonzása).

szolgáltatók

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

1301/2013 (EU) ERFA rendelet 5. cikk (6) c) a
természeti és kulturális örökség megőrzése,
védelme, elősegítése és fejlesztése

Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása

nem releváns

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

Nagyprojekt nem tervezett

|

138

1301/2013 (EU) ERFA rendelet 5. cikk (6) c) a
természeti és kulturális örökség megőrzése,
védelme, elősegítése és fejlesztése

2.4.3.7. Kimeneti mutatók beruházási prioritásonként és adott esetben régiókategóriánként
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iv.alpontja)
52. táblázat: Közös és programspecifikus kimeneti mutatók
(beruházási prioritásonként, régiókategóriánkénti bontásban az ESZA és adott esetben az ERFA tekintetében)
Azonosító

Mutató

Mértékegység

Alap

Régiókategór
ia
(adott
esetben)

Célérték (2023)

F

PO411

65

|

Látogatószám
növekedése

látogatás/év

ERFA

fejlettebb

N

65

Adatforrás

A
beszámolás
gyakorisága

Ö

127.400

támogatott
adatszolgáltatás

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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2.4.4.

BERUHÁZÁSI PRIORITÁS

(A prioritási tengelyen belül minden egyes beruházási prioritásra megismétlendő)
ERFA rendelet 5. cikk 6. d): a biológiai sokféleség és a talaj
megóvása és helyreállítása és az ökoszisztéma-szolgáltatások
elősegítése, többek között a Natura 2000 és a zöld
infrastruktúrák révén

Beruházási prioritás

2.4.4.1. A beruházási prioritáshoz kapcsolódó egyedi célkitűzések és 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 közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzésének, valamint
a 2020-ig teljesítendő EU Biológiai Sokféleség Stratégia hazai megvalósításának
megalapozása
A célkitűzés keretében megvalósítandó fejlesztések integráns elemei a közösségi
jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint a
2020-ig teljesítendő EU Biológiai Sokféleség Stratégia célkitűzéseinek hazai
megvalósítását megalapozó, lakosságarányosan 70,2%-ban a KEHOP 4.
prioritástengelye keretében finanszírozott országos projekteknek.

A tagállam által
az uniós
támogatással
elérni kívánt
eredmények

A fejlesztések eredményeként a közösségi jelentőségű természeti értékek, illetve
a hazai Natura 2000 hálózat megőrzését és fejlesztését – a Közép-magyarországi
régióban is – a fajok és élőhelyek természetvédelmi helyzetének valós terepi
adatokon alapuló felmérése alapozza meg. Ezzel többek között jelentősen nő
azon fajok és élőhelytípusok aránya, amelyek természetvédelmi helyzetét nem
szakértői becslésekre alapozva határozzuk meg. Az eredmények hozzájárulnak
az EU Biológiai Sokféleség 1. céljához, amelynek értelmében a közösségi
jelentőségű fajok és élőhely-típusok természetvédelmi helyzete tekintetében
2020-ig 50, ill. 100 %-os javulást kell elérni.
A fentiek mellett – összhangban az EU Biológiai Sokféleség stratégia 2. céljával –
megtörténik a hazai természetes és természet-közeli ökoszisztémák országos, a
Közép-magyarországi régióra is kiterjedő felmérése és feltérképezése, állapotuk
meghatározása, valamint az ökoszisztéma-szolgáltatások komplex értékelése.
A célkitűzés fejlesztései hozzájárulnak a fenntartható gazdasági növekedés és a
lakosság életminősége szempontjából is kulcsfontosságú ökoszisztémaszolgáltatások hosszú távú megőrzéséhez és fejlesztéséhez, valamint a védett és
Natura 2000 területek hasznosításához kapcsolódó munkahelyek megőrzéséhez,
új munkahelyek létrehozásához.
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53. táblázat: Programspecifikus eredménymutatók egyedi célkitűzésenként
Azonosít
ó

PR421

|
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Mutató
Azon közösségi jelentőségű fajok
és élőhelyek aránya, amelyek
természetvédelmi
helyzetének
meghatározása
szakértői
becslésen, vagy részadatokon
alapul

Mértékegys
ég

%

Régió-kategória
(adott esetben)

fejlettebb

Bázis-érték

78

Bázis-év

2013

Cél-érték
(2023)

58

Adat-forrás

A
beszámolás
gyakorisága

FM

kétévente

2.4.4.2. A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések

A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését,
valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű
megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok
Az intézkedés keretében megvalósítandó fejlesztések
megvalósítandó országos projektek integráns részei.

a

KEHOP

részfinanszírozásával

A hivatkozott országos projektek keretében megtörténik a madárvédelmi irányelv hatálya alá tartozó
fajok, illetve az élőhelyvédelmi irányelv mellékletein szereplő fajok és élőhely-típusok aktuális
természetvédelmi helyzetének meghatározása, valamint az ökoszisztémák és szolgáltatásaik
országos léptékű feltérképezése és értékelése, az ökoszisztémák helyreállításával kapcsolatos
nemzeti stratégiai keret prioritásainak azonosítása.
A fejlesztés tartalmazza a közösségi jelentőségű élőhelyek Natura 2000 területeken történő
térképezését, a közösségi jelentőségű élőhely-típusok és fajok állapotának meghatározását, a
meglévő fajmegőrzési tervek felülvizsgálatát és újabbak készítését, valamint a természetvédelmi
helyzet komplex meghatározását és a szükséges közép- és hosszú távú intézkedések listájának
összeállítását. Ezek mellett megtörténik a hazai természetes és természetközeli ökoszisztémák és
szolgáltatásaik értékelése (különös tekintettel az erdei és gyepes élőhelyekre, illetve a víztől függő
ökoszisztémákra), az ökológiai rendszerek tájkarakter alapú feltérképezése, kataszterezése,
struktúrájának és funkcióinak helyreállításával kapcsolatos közép-, ill. hosszú távú nemzeti, stratégiai
prioritások meghatározása, valamint a jövőbeli beavatkozások lehetséges célterületeinek tájkarakteralapú azonosítása.
A fejlesztések célcsoportja az ország lakossága, így a program azok lakosságarányos
finanszírozását biztosítja.
Főbb célcsoportok: az érintett térség lakossága, és az Európai Unió polgárai.
Egyedi célterület: Védett természeti területek, Natura 2000 területek, illetve az ökoszisztémaszolgáltatások térképezése esetén az ország teljes területe.
Kedvezményezettek típusai (konzorciumi partnereket is beleértve): szakterületi kutatásban érintett
költségvetési szervek (a Magyar Tudományos Akadémia érintett intézetei, egyetemek stb.),
jogszabály szerint az országos jelentőségű védett természeti területek természetvédelmi kezelésért
felelős szervek (nemzeti park igazgatóságok).
2.4.4.3. Kiválasztási alapelvek
A kiválasztási kritériumok vezérelve, hogy olyan projektek kerüljenek kiválasztásra, amelyek
egyértelmű, mérhető és elérhető célokkal rendelkeznek, hozzájárulnak az operatív program, illetve az
adott prioritás céljaihoz, szakmailag, pénzügyileg és szervezetileg a rendelkezésre álló időtávon belül
megvalósíthatóak és fenntarthatóak, költséghatékonyak (költségvetésük reális és takarékos módon
került összeállításra).
A prioritástengely fejlesztéseinek kiválasztása során érvényesítendő legfontosabb szakmai szempont
a a projektek közvetlen hozzájárulása az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 és a szintén 2020ig teljesítendő Nemzeti Biológiai Sokféleség Stratégia vonatkozó célkitűzéseinek megvalósításához.
2.4.4.4. Pénzügyi eszközök
A lebonyolítás során pénzügyi eszköz alkalmazását nem tervezzük.
2.4.4.5. Nagyprojektek (adott esetben)
Tervezett nagyprojekt nem ismert.
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2.4.4.6. A prioritás kimenete
54. táblázat: Közös és programspecifikus kimeneti mutatók (beruházási prioritásonként, régiókategóriánkénti bontásban az ESZA és adott
esetben az ERFA tekintetében)

Azonosí
tó

PO421

2.4.5.

Mutató

Ökoszisztémák és
ökoszisztémaszolgáltatások országos
térképi adatbázisa

Mértéke
gység

db

Alap

ERFA

143

fejlettebb

TÁRSADALMI INNOVÁCIÓ ÉS TRANSZNACIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS

A prioritástengely kapcsán az alfejezet kitöltése nem releváns.

|

Régiókategóri
a (adott
esetben)

Célérték (2023)

F

N

Ö

n.r.

n.r.

1

Adatforrás

A beszámolás
gyakorisága

FAIR

évente

2.4.6.

EREDMÉNYESSÉGMÉRÉSI KERET

55. táblázat: A prioritási tengely eredményességmérési kerete

Prioritá
si
tengely

Mutató típusa

4.
Turiszti
kai és
termés
zetvéde
lmi
fejleszt
ések

kimeneti

4.
Turiszti
kai és
termés
zetvéde
lmi
fejleszt

pénzügyi

PO4
30

F1

Végső cél (2023)
Mértékegység

Alap

Régiókat
egória

144

Adatforrás
F

A természeti és
kulturális
örökségnek
ill.
látványosságnak
minősülő
támogatott
helyszíneken tett
látogatások
várható számának
növekedése

db

Költségnyilatkozat
ba foglalt összeg

EUR

ERFA

66

2018-ra
vonatkozó
részcél

fejlettebb

37.000

N

Ö

126.000

FAIR

ERFA

fejlettebb

3 388 682

16 943 409
FAIR

A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők) vagy nemenként lebontva. „F” = férfiak, „N”=nők, „Ö”=összesen.

66

|

Azon
osító

Mutató vagy a
végrehajtás
kulcsfontosságú
lépése

A mutató
relevanciájána
k ismertetése,
adott esetben

ések
Kiegészítő minőségi információ az eredményességmérési keret kialakításáról:
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2.4.7.

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

ERFA

Régiókategória

fejlettebb

Prioritási tengely

Kód

Összeg (EUR)

4. Turisztikai és
természetvédelmi
fejlesztések

085

169 434 €

4. Turisztikai és
természetvédelmi
fejlesztések

086

169 434 €

4. Turisztikai és
természetvédelmi
fejlesztések

091

9 827 181 €

4. Turisztikai és
természetvédelmi
fejlesztések

092

3 049 860 €

4. Turisztikai és
természetvédelmi
fejlesztések

093

3 727 500 €

57. táblázat: 2. dimenzió – Finanszírozási forma
Alap

ERFA

Régiókategória

fejlettebb

Prioritási tengely
4. Turisztikai és
természetvédelmi
fejlesztések
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Kód

Összeg (EUR)

01

16 943 409 €

58. táblázat: 3. dimenzió – Területtípus
Alap

ERFA

Régiókategória

fejlettebb

Prioritási tengely

Kód

Összeg (EUR)

4. Turisztikai és
természetvédelmi
fejlesztések

01

9 657 743 €

4. Turisztikai és
természetvédelmi
fejlesztések

02

5 760 759 €

4. Turisztikai és
természetvédelmi
fejlesztések

03

1 524 907 €

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

ERFA

Régiókategória

fejlettebb

Prioritási tengely
4. Turisztikai és
természetvédelmi
fejlesztések

Kód

Összeg (EUR)

07

16 943 409 €

67

60. táblázat: 5. dimenzió – ESZA másodlagos téma (csak ESZA)
Alap

nem releváns

Régiókategória

nem releváns

Prioritási tengely
4. Turisztikai és
természetvédelmi
fejlesztések

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.

67

|
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2.4.8.

TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

A prioritástengely keretében önálló technikai segítségnyújtás felhasználását nem tervezzük.
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2.5.

AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG, AZ INTELLIGENS ENERGIAHASZNÁLAT ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIÁK
FELHASZNÁLÁSÁNAK TÁMOGATÁSA

A prioritási tengely azonosítója

5.

A prioritási tengely címe

Az
energiahatékonyság,
az
energiahasználat
és
a
megújuló
felhasználásának támogatása

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).
nem releváns

2.5.2.

ALAP, RÉGIÓKATEGÓRIA ÉS AZ UNIÓS TÁMOGATÁS KISZÁMÍTÁSÁNAK ALAPJA

(A prioritási tengelyen belül minden egyes kombinációra megismétlendő)
Alap

Európai Regionális Fejlesztési Alap

Régiókategória

fejlettebb

A
számítás
alapja
elszámolható
költség
elszámolható közkiadás)

(összes
vagy

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

nem releváns

2.5.3.

BERUHÁZÁSI PRIORITÁS

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

1301/2013/EU rendelet 4. b) az energiahatékonyság
és
a
megújuló
energiák
felhasználásának
támogatása a vállalkozásokban

2.5.3.1. 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

5.1

Egyedi célkitűzés

Az
energiahatékonyság
és
a
megújuló
energiaforrások
alkalmazásának növelése
a
vállalkozói szektorban.

A
tagállam
támogatással
eredmények

által
az
elérni

uniós
kívánt

A
prioritás
beruházásai
hozzájárulnak
az
energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv
szerinti előírások teljesítéséhez és kiemelkedő
szerepet töltenek be a fosszilis energiahordozóktól
való függés leküzdésében.
Célunk, hogy a Nemzeti Reform Programban 2020-ig
kitűzött teljes bruttó energiafelhasználáson belül 14,65
%-os megújuló részarány eléréséhez hozzájáruljunk a
vállalkozói szektor megújuló energia felhasználásának
növelése által.
A megújuló energiaforrások fokozott alkalmazásának
köszönhetően csökken az ország szén-dioxid
kibocsátása,
energiaimport-függősége
és
a
környezetterhelése, mérséklődnek a felhasználók
energiaköltségei, valamint – különösen a biomassza
esetében – bővül a vidéki foglalkoztatás.
Célunk továbbá, hogy segítsük a vállalkozások által
tervezett energiahatékonysági fejlesztéseket is, ezáltal
hozzájárulva a Nemzeti Reform Programban kitűzött
18 %-os teljes energia megtakarítás eléréséhez.
Az intézkedés hozzájárul
energiafelhasználásának
optimalizálásához,
ezáltal
növeléséhez is.
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a

vállalkozói szektor
csökkentéséhez,
a
versenyképesség

61. 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

PR511

A megújuló
energiaforrásból
előállított
energiamennyiség a
teljes bruttó energiafogyasztáson belül

PR512

Primer energia
felhasználás

Mértékegység

PJ/év

PJ

Régiókategóri
a (adott
esetben)

Bázisérték

Bázisév

Célérték

68

(2023)

Adatforrás

A
beszámolá
s
gyakoriság
a

fejlettebb

61,71

69

2012

61,88

FAIR

évente

fejlettebb

1.349

70

2020

1 348,82

FAIR

évente

68

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

69

forrás: Jelentés a megújuló energiaforrások 2011-2012. évi felhasználásáról Magyarországon (tagállami jelentéstétel a 2009/28//EK irányelv 22. cikke alapján)

70

NEMZETI ENERGIASTRATÉGIA 2030 – BAU pálya szerint
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62. 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

71

|

Mutató

nem releváns

Régiókateg
ória

nem
releváns

A mutató
mértékegys
ége

A
célmeghatáro
záshoz
használt
közös
kimeneti
mutató

nem releváns

nem releváns

Bázisér
ték

F

A
bázisérték
és célérték
mértékegy
N Ö
sége

nem
releváns

nem
releváns

Célérték
(2023)

71

Bázisév
F

nem
releváns

N

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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63. táblázat: Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés eredménymutatói és az egyedi célkitűzéshez kapcsolódó programspecifikus eredménymutatók
(prioritási tengelyenként vagy valamely prioritási tengely része szerinti bontásban)
72

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

Azonosító

nem
releváns

Mutató

nem releváns

A mutató
mértékegysé
ge

A
célmeghatároz
áshoz használt
közös kimeneti
mutató

nem releváns

nem releváns

Bázisért
ék
F

A
bázisérték
és célérték
N Ö mértékegys
ége

nem
releváns

nem
releváns

Célérték
(2023)

73

Bázisév
F

nem
releváns

N

Ö

nem releváns

Adatforr
ás

A
beszámolá
s
gyakoriság
a

nem
releváns

nem
releváns

72

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.).

73

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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2.5.3.2. A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések
(beruházási prioritásként)
2.5.3.3. 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 4. b) az energiahatékonyság és a megújuló
energiák felhasználásának támogatása a vállalkozásokban

A
beruházási
prioritáshoz
egy
intézkedés
kapcsolódik:
Vállalkozások
energiahatékonyság-, valamint megújuló energia növelését célzó fejlesztéseinek
támogatása.
Az intézkedés keretében támogatásban részesülhetnek a fejlettebb régióban lévő
vállalkozások épület-, valamint gazdasági-termelési folyamatainak energiahatékonyságára
vonatkozó korszerűsítései, továbbá megújuló energiaforrásokra támaszkodó (épületek vagy
gazdasági-termelési folyamatok) fejlesztései, vagy komplex (hatékonyságot célzó fejlesztés
megújuló energia alkalmazásával együtt) beruházási programjai az egyes beruházások,
technológiák egymásra hatásának figyelembevételével. A támogatható tevékenységek
épületenergetikai projektek esetén magukban foglalják az épületek hőtechnikai adottságainak
javítását, hőveszteségeinek csökkentését, megújuló energiaforrások alkalmazását (elsősorban
napelemek, napkollektorok telepítése, biomassza, geotermikus energia hasznosítása,
hőszivattyú alkalmazása), a fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszerek, illetve az
épületeken belül világítási rendszerek korszerűsítését. Amennyiben a támogatás célja
önállóan épület hőigényének kielégítése megújuló energia felhasználásával, akkor az
épületnek a fejlesztés előtt meg kell felelnie a 7/2006 (V.24) TNM rendelet 1. melléklet II.
pont
előírásaiban
foglaltaknak,
az
energiatakarékosság
fokozása
és
a
költséghatékonyság biztosítása érdekében. Gazdasági-termelési folyamat korszerűsítése
esetén a támogatható tevékenységek a gazdasági-termelési folyamat közvetlen hő- és vagy
villamosenergia igényének részbeni- vagy teljes kielégítésére megújuló energiaforrások
felhasználásának növelése által, ahol támogathatók például napelem, napkollektor, biomassza,
vízenergia alkalmazása és a termelés során keletkező hulladékhő hasznosítása is. Továbbá
lehetőség van gazdasági-termelési folyamatok energiahatékonysági korszerűsítésére az
alacsony energiahatékonysággal rendelkező meglévő technológiai (termelő) eszközök
korszerűsítésével, ahol a kapacitásbővítés nem támogatható.
Az intézkedés lehetőséget nyújt a Közép-magyarországi régióban vállalkozások
energiahatékonyságot, valamint megújuló energia növelését célzó projektjeinek vissza
nem térítendő forrással való, valamint kombinált pénzügyi eszközzel történő
támogatására.
A konvergencia régiókban lévő vállalkozások (kkv-k) épülethez, valamint gazdaságitermelési folyamathoz kapcsolódó energiahatékonyság, valamint megújuló energia
felhasználás növelését célzó projektjei a GINOP 4. prioritása alatt kaptak helyet, melynek
pénzügyi eszközökkel való támogatását a GINOP 8. prioritása tartalmazza.
Jelen intézkedés továbbá lehetőséget kínál a Közép-magyarországi régióban lévő
vállalkozások számára a KEHOP 5. prioritás 1. intézkedését célzó projektjeinek pénzügyi
eszközökkel történő támogatására is.
A fejlettebb régióban is célunk, hogy azon
vállalkozások, amelyek a piaci forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékben jutnak hozzá,
ott a korlátozottan rendelkezésre álló vissza nem térítendő támogatások kiegészítésére
lehetőséget nyújtsunk kedvezményes pénzügyi eszközökkel (tekintettel arra, hogy a megújuló
energia felhasználás növelését célzó projektek megtérülési ideje jellemzően hosszabb, mint
amilyen időtávra a finanszírozók ki kívánják helyezni forrásaikat, a várható hozam pedig
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alacsonyabb a magas kockázati szint mellett elvártnál). Így a vállalkozások finanszírozási
lehetőségek megteremtésével egy hosszú távú és fenntartható finanszírozási struktúra lehet
elérhető a megújuló energia növelését célzó beruházások széleskörű ösztönzéséhez.
A konvergencia régiókban lévő vállalkozások KEHOP 5. prioritás 1. intézkedését célzó
projektjeinek pénzügyi eszközökkel történő támogatását a GINOP 8. prioritása tartalmazza.
A pénzügyi eszközök alkalmazása: Az 1303/2013/EU rendelet 37. cikk 2. pontja szerinti,
mindenkori ex ante értékelés (a továbbiakban: gap elemzés) által meghatározott eszközök.
Főbb célcsoportok: gazdasági társaságok a Közép-magyarországi régióban
Specifikus célterületek: Az intézkedés általános jelleggel a KEHOP 5. prioritás 1. intézkedés,
valamint
vállalkozások
épületenergetikai,
gazdasági-termelési
folyamatainak
energiahatékonyságot és/ vagy megújuló energiafelhasználás növelést célzó projektjeit érinti a
Közép-magyarországi régió célterületén.
Kedvezményezettek típusai: gazdasági társaságok a Közép-magyarországi régióban
Pénzügyi eszközök esetén (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.
Tervezett eljárásrend: standard/ kiemelt

2.5.3.4. 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 4. b) az energiahatékonyság és a megújuló
energiák felhasználásának támogatása a vállalkozásokban

A kiválasztási kritériumok általános 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 fenntarthatóak, költséghatékonyak
(költségvetésük reális és takarékos módon került összeállításra).
Annak érdekében, hogy az energia- és klímapolitika terén 2020-ig kijelölt EU és hazai
célkitűzések a legeredményesebben teljesülhessenek, az egyes műveletek kiválasztása a
meglévő energetikai és klímapolitikai stratégiai dokumentumokban leírt intézkedési rendszerrel
összhangban kell, hogy történjen. Ennek során olyan költséghatékony beruházások
támogatása preferált, amelyek egységnyi költségből a legnagyobb mértékű fosszilis
energiahordozó kiváltást és üvegházhatású gáz-kibocsátás csökkenést eredményezik. Ezzel a
leghatékonyabb módon segítik elő a dekarbonizációs törekvések, valamint az EU 2020
stratégia klíma és energia céljainak megvalósulását, illetve az operatív program előrehaladását.
A természeti erőforrásokkal történő felelős gazdálkodás és a fenntarthatóság szempontjainak
érvényesítése kiemelt fontosságú. Ezért elsődleges cél olyan, fejlesztések támogatása,
amelyek a helyi erőforrásokhoz és igényekhez jobban alkalmazkodó lokális jellegű,
decentralizált kis- és közepes termelőegységek létesítésére, valamint a magasabb hatásfokon
történő energia előállításra irányulnak. Különösen fontos, hogy a biomasszára épülő
energiatermelésben a felhasznált alapanyagok megfeleljenek a 2009/28/EK irányelv
(élelmiszernek szánt mezőgazdasági termékek) fenntarthatósági kritériumainak, valamint
fontos szempont a természeti értékek megőrzése a támogatandó műveletek kiválasztása
során. A fenntarthatóság és az energiahatékonyság növelésének céljából a 2012/27/EU
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irányelvben foglaltak szerint preferált a hasznos hőigényen alapuló megújuló alapú kapcsolt hőés villamos energia-termelés támogatása.
Az épületenergetika területén az egyes támogatandó műveletek kiválasztása a Nemzeti
Épületenergetikai Stratégiában meghatározott irányvonalakhoz igazodik. Ennek során javasolt
a kombinált, megújuló energiaforrásokat alkalmazó és energiahatékonysági fejlesztéseket
egyaránt vegyítő beruházásokra hangsúlyt fektetni.
A költséghatékonyság elve az energiahatékonysági fejlesztések támogatása során is kiemelt
szempontként jelenik meg. Alapvető követelmény, hogy az épületen végzett beavatkozásnak
meg kell felelnie a 2010/31/EK irányelv szerinti költség optimum minimumkövetelményeinek. A
projektek kiválasztása során azonban előtérbe kell helyezni azon fejlesztéseket, amelyek a
költségoptimalizált követelményszintet meghaladó energia-megtakarítást kívánnak elérni.
Épületenergetikai fejlesztések esetén a támogatási kérelemnek megítéléséhez tartalmaznia
szükséges az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm.
rendelet szerinti energetikai minőségtanúsítványt, gazdasági-termelési folyamatok
korszerűsítése esetén pedig a 2012/27/EU EED irányelv 8. cikkében meghatározottak szerinti
energetikai auditra van szükség, elősegítve ezzel az energiahatékonyságot.
Azon projektek nem támogathatók, amelyek az EUMSZ I. mellékletében felsorolt
mezőgazdasági termékek elsődleges termelését, feldolgozását, forgalmazását célozzák.
Továbbá nem nyújtható támogatás azon kedvezményezettek részére, akik az EUMSZ I.
mellékletben foglalt mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny
vállalkozásoknak minősülnek.
A kiválasztásra kerülő projekteknek a levegőminőség védelme érdekében teljesíteniük kell a
szilárd tüzelőanyagokkal üzemelő, kézi és automatikus betáplálású, legfeljebb 300 kW leadott
névleges hőteljesítményű fűtőkazánokra kialakított MSZ-EN 303-5 szabvány szerint
tüzeléstechnikai követelményeket (250 mg/m3).
Továbbá a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő
hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási
határértékeiről szóló 23/2001. (XI.13.) KöM rendelet tartalmazza a biomasszatüzelésű
berendezések technológiai kibocsátási határértékeit (szilárd anyag tekintetében 150 mg/m3),
amelyeknek szintén meg kell felelnie a pályázati támogatásban részesülő tüzelő
berendezéseknek.
A projektek kiválasztása standard vagy kiemelt eljárásrend keretében javasolt.
A rendelkezésre álló források végső kedvezményezettekhez történő eljuttatása
1303/2013/EU rendelet 38. cikk 5) bekezdése szerinti pénzügyi közvetítők útján történik.

a

A megvalósítás során kötelező a technológia semleges megközelítés, fókuszálva a hosszú
távú, alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaság elérésére.
2.5.3.5. Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása (adott esetben)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
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Beruházási prioritás

1301/2013/EU
rendelet
4.
b)
az
energiahatékonyság és a megújuló energiák
felhasználásának
támogatása
a
vállalkozásokban

Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása

Igen.
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Az intézkedés részben (a fejlettebb régióban lévő vállalkozások épület-, valamint
gazdasági-termelési folyamatainak energetikai korszerűsítései esetén vissza nem
térítendő forrásokat is tervezünk) 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), Nemzeti Energiastratégia 2030), a 2013. évi SBA-tájékoztató
is alátámasztja, amely megállapítása szerint Magyarország a finanszírozási lehetőségekhez
való hozzáférés tekintetében az uniós átlag alatt teljesít. A 2007-2013-as időszakban
megkezdett JEREMIE program tapasztalataira és részben az ott kiépült közvetítői hálózatra
építve, a 2014-2020-as tervezési időszakban célzottan az energiahatékonyság javítását és a
megújuló energia felhasználását ösztöntő beruházásokra is ki kívánjuk terjeszteni a pénzügyi
eszközök felhasználását.
Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazására a mindenkori gap elemzésben foglaltak szerint
kerül sor. Előzetesen mind vissza nem térítendő forrásokkal kombinált, mind önállóan
felhasználásuk tervezett kedvezményes hitel-, és garanciaprogram formájában, amelyekhez
szükség esetén kamattámogatás is kapcsolódhat.
2.5.3.6. Nagyprojektek tervezett alkalmazása (adott esetben)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás

Nagyprojekt nem tervezett
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1301/2013/EU
rendelet
4.
b)
az
energiahatékonyság és a megújuló energiák
felhasználásának
támogatása
a
vállalkozásokban

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

Azonosító

Mutató

Mértékegység

Alap

Régiókategória (adott
esetben)

Célérték
(2023)74

F N
CO34

Az üvegházhatású gázok becsült éves
csökkenése

CO30

A megújuló energiatermelés további
kapacitása

74

|

CO2egyenzhatást
okozó
MW

Adatforr
ás

A
beszám
olás
gyakori
sága

Ö

ERFA

fejlettebb

27 317,94

FAIR

évente

ERFA

fejlettebb

19,14

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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2.5.4.

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

2.5.4.1. 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

5.2

Egyedi célkitűzés

Lakóépületek energetikai korszerűsítése, valamint
távhőés
hőellátórendszerek
energiahatékony
fejlesztése
és
a
megújuló
energiaforrások
alkalmazásának növelése a Közép-magyarországi
régióban

A
tagállam
támogatással
eredmények

által
az
elérni

uniós
kívánt

A
lakóépületek,
valamint
a
távhőrendszerek
energetikai korszerűsítésével és megújuló alapra
helyezésével csökken a károsanyag-kibocsátás,
tisztább és élhetőbb környezet jön létre, a helyi
megújuló energia felhasználási arányának növekedése
miatt Magyarország energiafüggősége csökken.
Célunk a korlátozottan rendelkezésre álló vissza nem
térítendő támogatások kedvezményes pénzügyi
eszközökkel történő kiegészítése, a piaci forrásokhoz
nem, vagy nem megfelelő mértékben jutó célcsoportok
finanszírozási lehetőségének megteremtése annak
érdekében, hogy egy hosszú távú és fenntartható
finanszírozási
struktúra
legyen
elérhető
az
energiahatékonyság növelését és a megújuló energia
hasznosítását
célzó
beruházások
széleskörű
ösztönzéséhez.
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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

Mutató

PR511

A megújuló
energiaforrásból
előállított
energiamennyiség a
teljes bruttó energiafogyasztáson belül

PR512

Primer energia
felhasználás

Mértékegység

PJ/év

PJ

Régiókategóri
a (adott
esetben)

Bázisérték

Bázisév

Célérték

75

(2023)

Adatforrás

A
beszámolá
s
gyakoriság
a

fejlettebb

61,71

76

2012

61,97

FAIR

évente

fejlettebb

1.349

77

2020

1 348,70

FAIR

évente

75

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

76

forrás: Jelentés a megújuló energiaforrások 2011-2012. évi felhasználásáról Magyarországon (tagállami jelentéstétel a 2009/28//EK irányelv 22. cikke alapján)

77

NEMZETI ENERGIASTRATÉGIA 2030 – BAU pálya szerint
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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

nem
releváns

78

|

Mutató

nem releváns

Régiókateg
ória

nem
releváns

A mutató
mértékegys
ége

A
célmeghatáro
záshoz
használt
közös
kimeneti
mutató

nem releváns

nem releváns

Bázisér
ték

F

A
bázisérték
és célérték
mértékegy
N Ö
sége

nem
releváns

nem
releváns

Célérték
(2023)

78

Bázisév
F

nem
releváns

N

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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67. táblázat: Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés eredménymutatói és az egyedi célkitűzéshez kapcsolódó programspecifikus eredménymutatók
(prioritási tengelyenként vagy valamely prioritási tengely része szerinti bontásban)
79

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

Azonosító

nem
releváns

Mutató

nem releváns

A mutató
mértékegysé
ge

A
célmeghatároz
áshoz használt
közös kimeneti
mutató

nem releváns

nem releváns

Bázisért
ék
F

A
bázisérték
és célérték
N Ö mértékegys
ége

nem
releváns

nem
releváns

Célérték
(2023)

80

Bázisév
F

nem
releváns

N

Ö

nem releváns

Adatforr
ás

A
beszámolá
s
gyakoriság
a

nem
releváns

nem
releváns

79

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.).

80

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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2.5.4.2. A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések
(beruházási prioritásként)
2.5.4.3. 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

A beruházási prioritásban egyetlen intézkedés tervezett: Energiahatékonyság és
megújuló energia felhasználás növelését célzó projektek külső forrásbevonási
lehetőségeinek javítása a Közép-magyarországi régióban.
A beruházási prioritás lehetőséget nyújthat a Közép-magyarországi régióban megvalósuló
lakóépületek, valamint a távhő- és hőellátó rendszerek energetikai korszerűsítését célzó
projektjeinek pénzügyi eszközökkel történő támogatására.
Az intézkedés keretében a KEHOP 5. prioritás 2. intézkedésben foglalt lakóépületek
energiahatékonysági és megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló korszerűsítéseit
tervezzük pénzügyi eszközökkel támogatni a Közép-magyarországi régióban. A
támogatható tevékenységek magukban foglalják az épületek hőtechnikai adottságainak
javítását, hőveszteségeinek csökkentését, megújuló energiaforrások alkalmazását (elsősorban
napelemek, napkollektorok telepítése, biomassza, geotermikus energia hasznosítása,
hőszivattyú alkalmazása), az intézmények fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek
korszerűsítését, illetve az épületeken belül világítási rendszerek korszerűsítését.
A konvergencia régióban megvalósuló KEHOP 5. prioritás 2. intézkedésben foglalt
lakóépületek energiahatékonysági és megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló
korszerűsítéseinek pénzügyi eszközökkel történő támogatását a GINOP 8. prioritása
tartalmazza.
Az intézkedésben lehetőséget biztosítunk továbbá, a KEHOP 5. prioritás 3. intézkedés
távhő- és hőellátó rendszerek energiahatékonysági és megújuló energiaforrások
alkalmazására irányuló korszerűsítéseinek pénzügyi eszközökkel történő támogatására a
Közép-magyarországi régióban. A támogatható tevékenységek magukban foglalják távhőés hőellátó rendszerek energetikai fejlesztését is, illetve megújuló alapra helyezését, új
megújuló energiaforrás alapú távhőtermelő létesítmények kialakítását, a régi elavult, rossz
hatásfokú termelő egységek korszerűsítését, energiahatékonyság növelését, vagy kiváltását és
megújuló alapra helyezését is, valamint az új termelő egységek távhőrendszerre történő
integrálását.
A konvergencia régiókban megvalósuló KEHOP 5. prioritás 3. intézkedésben foglalt távhőés hőellátó rendszerek energiahatékonysági és megújuló energiaforrások alkalmazására
irányuló korszerűsítéseinek pénzügyi eszközökkel történő támogatását a GINOP 8. prioritása
tartalmazza.
A pénzügyi eszközök alkalmazása: Az 1303/2013/EU rendelet 37. cikk 2. pontja szerinti,
mindenkori ex ante értékelés (a továbbiakban: gap elemzés) által meghatározott eszközök.
Az eszközök szükség szerint kombinálhatóak a KEHOP 5. prioritás 2. és 3. intézkedés vissza
nem térítendő forrásaival. A kombinált programok esetében jelen intézkedés kizárólag a
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pénzügyi eszközt tartalmazza, a vissza nem térítendő forrást nem.
Főbb célcsoportok (végső kedvezményezettek): A jellemző végső kedvezményezettek a
közjogi vagy magánjogi szervezetek, távhő-szolgáltatók, valamint a távhőtermelő gazdasági
társaságok, gazdasági társaságok a Közép-Magyarországi Régióban.
Specifikus célterületek: Az intézkedés általános jelleggel a KEHOP 5. prioritás 2. és 3.
intézkedés Közép-Magyarországi Régió célterületét érinti.
A közvetlen 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, tőkealap-kezelők (pénzügyi közvetítők).
2.5.4.4. 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 általános 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 fenntarthatóak, költséghatékonyak
(költségvetésük reális és takarékos módon került összeállításra).
Az operatív program különös hangsúlyt fektet azon fejlesztések támogatására, amelyekkel
költséghatékony módon, egységnyi költségből a legnagyobb energia-megtakarítás érhető el a
végső energiafogyasztáson belül és, amelyek egységnyi költségből a legnagyobb
üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentését érik el. Ezzel a leghatékonyabb módon segítik elő
a dekarbonizációs törekvések, valamint az EU 2020 stratégia klíma és energia céljainak
megvalósulását, illetve az operatív program előrehaladását.
Az épületenergetika területén az egyes támogatandó műveletek kiválasztása a Nemzeti
Épületenergetikai Stratégiában meghatározott irányvonalakhoz igazodik. Ennek során javasolt
a kombinált, megújuló energiaforrásokat alkalmazó és energiahatékonysági fejlesztéseket
egyaránt vegyítő beruházásokra hangsúlyt fektetni. Ezen felül az egyes távhőrendszerek
energiahatékonysági fejlesztését, illetve megújuló alapra helyezését, célszerű a távhő
ellátásban érintett épületállomány komplex energetikai korszerűsítéseivel összehangolni.
A 2012/27/EU irányelvben foglaltak szerint az energiamegtakarítás maximalizálása és az
energiamegtakarítási lehetőségek elmulasztásának elkerülése érdekében a távhőrendszerek
fejlesztése során a kapcsolt energiatermelés prioritást kell, hogy élvezzen és megvalósításának
lehetőségeit javasolt minden projekt esetén mérlegelni.
A költséghatékonyság elve az energiahatékonysági fejlesztések támogatása során is kiemelt
szempontként jelenik meg. Alapvető követelmény, hogy az épületen végzett beavatkozásnak
meg kell felelnie a 2010/31/EK irányelv szerinti költség optimum minimumkövetelményeinek. A
projektek kiválasztása során azonban előtérbe kell helyezni azon fejlesztéseket, amelyek a
költségoptimalizált követelményszintet meghaladó energia-megtakarítást kívánnak elérni.
Épületenergetikai fejlesztések esetén a támogatási kérelemnek megítéléséhez tartalmaznia
szükséges az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm.
rendelet szerinti energetikai minőségtanúsítványra van szükség, elősegítve ezzel az
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energiahatékonyságot.
Közjogi és magánjogi szervezetek esetében (végső kedvezményezett a lakosság), ahol
támogatásközvetítő kiválasztására kerül sor, kiemelt eljárásrend tervezett.
Azon projektek nem támogathatók, amelyek az EUMSZ I. mellékletében felsorolt
mezőgazdasági termékek elsődleges termelését, feldolgozását, forgalmazását célozzák.
Továbbá nem nyújtható támogatás azon kedvezményezettek részére, akik az EUMSZ I.
mellékletben foglalt mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny
vállalkozásoknak minősülnek.
A kiválasztásra kerülő projekteknek a levegőminőség védelme érdekében teljesíteniük kell a
szilárd tüzelőanyagokkal üzemelő, kézi és automatikus betáplálású, legfeljebb 300 kW leadott
névleges hőteljesítményű fűtőkazánokra kialakított MSZ-EN 303-5 szabvány szerint
tüzeléstechnikai követelményeket (250 mg/m3).
Továbbá a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő
hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási
határértékeiről szóló 23/2001. (XI.13.) KöM rendelet tartalmazza a biomasszatüzelésű
berendezések technológiai kibocsátási határértékeit (szilárd anyag tekintetében 150 mg/m3),
amelyeknek szintén meg kell felelnie a pályázati támogatásban részesülő tüzelő
berendezéseknek.
Az 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések
működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 110/2013.
(XII. 4.) VM rendelet jeleníti meg az ipari méretű, biomasszatüzelésű berendezések kibocsátási
határértékeit (szilárd anyagnál 100 mg/m3 50-100 MWth, illetve 50 mg/m3 100 MWth
hőteljesítmény felett), amelyet a kiválasztásra kerülő projekteknek a levegőminőség védelme
érdekében adott esetben teljesíteniük kell.
A megvalósítás során kötelező a technológia semleges megközelítés, fókuszálva a hosszú
távú, alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaság elérésére.
2.5.4.5. Pénzügyi eszközök 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
és a lakóépületeket is

Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása

Igen.

Az intézkedés 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), Nemzeti Energiastratégia 2030), a 2013. évi SBA-tájékoztató
is alátámasztja, amely megállapítása szerint Magyarország a finanszírozási lehetőségekhez
való hozzáférés tekintetében az uniós átlag alatt teljesít. A 2007-2013-as időszakban
megkezdett JEREMIE program és részben az ott kiépült közvetítői hálózatra építve, a 20142020-as tervezési időszakban célzottan az energiahatékonyság javítását és a megújuló energia
felhasználását ösztöntő beruházásokra is ki kívánjuk terjeszteni a pénzügyi eszközök
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felhasználását. Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazására a mindenkori gap elemzésben
foglaltak szerint kerül sor. Előzetesen kizárólag a KEHOP 5. prioritás 2. és 3. intézkedés vissza
nem térítendő forrásaival kombinált felhasználásuk tervezett kedvezményes hitel-, és
garanciaprogram formájában, amelyekhez szükség esetén kamattámogatás is kapcsolódhat.
2.5.4.6. Nagyprojektek tervezett alkalmazása (adott esetben)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás

Nagyprojekt nem tervezett
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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

2.5.4.7. 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)

Azonosító

Mutató

Mértékegy
ség

Alap

Régiókateg
ória (adott
esetben)

Célérték
(2023)81

F N

81

|

CO31

A jobb energiafogyasztási osztályba
sorolt háztartások száma

CO34

Az üvegházhatású gázok becsült éves
csökkenése

CO30

A megújulóenergiatermelés további
kapacitása

Adatforr
ás

A
beszám
olás
gyakori
sága

Ö

háztartás

ERFA

fejlettebb

5443

FAIR

évente

CO2egyenérték
tonnában

ERFA

fejlettebb

39386,17

FAIR

évente

MW

ERFA

fejlettebb

33,2

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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2.5.5.

BERUHÁZÁSI PRIORITÁS

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

1301/2013/EU rendelet 5. cikk 4. e) alacsony széndioxid kibocsátással járó stratégiák támogatása
valamennyi területtípuson, de különösen a városi
területeken, ideértve a fenntartható multimodális
városi mobilitást és a kárenyhítést előmozdító
alkalmazkodási intézkedések támogatását.

2.5.5.1. 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

5.3.

Egyedi célkitűzés

Fenntartható multimodális mobilitás elősegítése

A
tagállam
támogatással
eredmények

|

168

által
az
elérni

uniós
kívánt

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

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

Mutató

Mértékegység

Régiókategóri
a (adott
esetben)

PR531

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

%

fejlettebb

82

Bázisérték

Bázisév

63,9

2012

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

|

169

Célérték

82

66%

(2023)

Adatforrás

A
beszámolá
s
gyakorisá
ga

KSH

évente

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

nem
releváns

83

|

Mutató

nem releváns

Régiókateg
ória

nem
releváns

A mutató
mértékegys
ége

A
célmeghatáro
záshoz
használt
közös
kimeneti
mutató

nem releváns

nem releváns

Bázisér
ték

F

A
bázisérték
és célérték
mértékegy
N Ö
sége

nem
releváns

nem
releváns

Célérték
(2023)

83

Bázisév
F

nem
releváns

N

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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71. táblázat: Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés eredménymutatói és az egyedi célkitűzéshez kapcsolódó programspecifikus eredménymutatók
(prioritási tengelyenként vagy valamely prioritási tengely része szerinti bontásban)
84

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

Azonosító

nem
releváns

Mutató

nem releváns

A mutató
mértékegysé
ge

A
célmeghatároz
áshoz használt
közös kimeneti
mutató

nem releváns

nem releváns

Bázisért
ék
F

A
bázisérték
és célérték
N Ö mértékegys
ége

nem
releváns

nem
releváns

Célérték
(2023)

85

Bázisév
F

nem
releváns

N

Ö

nem releváns

Adatforr
ás

A
beszámolá
s
gyakoriság
a

nem
releváns

nem
releváns

84

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.).

85

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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2.5.5.2. A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések
(beruházási prioritásként)
2.5.5.3. 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. e) alacsony szén-dioxid
kibocsátással járó stratégiák támogatása valamennyi területtípuson,
de különösen a városi területeken, ideértve a fenntartható
multimodális városi mobilitást és a kárenyhítést előmozdító
alkalmazkodási intézkedések támogatását.

Fenntartható közlekedésfejlesztés
A közlekedési szektor energiafelhasználásának helyzetértékelése a 2014-ben elfogadott
Nemzeti Közlekedési Stratégiában (NKS) illetve részletesen a Helyzetértékelésében került
bemutatásra, az NKS Közlekedési Energiahatékonyság-javítási Cselekvési Tervében
(KEHCsT) rögzítésre kerültek az energetikai és dekarbonizációs célok, valamint a kitűzött célok
teljesülésének a mérésére - a közösségi direktívákhoz illeszkedő - energiafogyasztáscsökkenés mérésére alkalmas módszertanok.
A KEHCsT alapján lehetőség nyílik a közlekedési munkamegosztás javításán keresztül (modal
shift) elért eredmények üvegházhatású-gázkibocsátás csökkenésre történő átváltására.
Ezért jelen beavatkozás az NKS-ben és alátámasztó dokumentumaiban rögzítettekkel
összhangban, különös tekintettel az NKS Fejlesztési Eszközök fejezetében bemutatott,
Elsődleges megvalósítású fejlesztési eszközök köréből:
-

az utazási körülmények javítása, közlekedési láncok összekapcsolása az
előváros közlekedésben;
közlekedésbiztonsági beavatkozások a nagyvárosokban;
módváltó (P+R) rendszerek fejlesztése;

révén kívánja a közlekedési szektor munkamegosztását és általa a közlekedési szektor
energiahatékonyságát javítani.
Az NKS eszközök jelen intézkedésben a kisebb léptékű, a fenntartható közlekedést és a
fenntartható közlekedési módokat és térnyerésüket előnyben részesítő, a módváltásokat és a
kombinált utazásokat elősegítő beruházások révén kerülhetnek megvalósításra.
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 – kerékpárosbarát
területek kialakítása 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 rendszerébe 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.
A közlekedésbiztonság javítása és a városi területeken áthaladó egyéni motorizált
gépjárműforgalom mértékének és sebességének a csökkentése forgalomcsillapított területek
kialakításával.
A beavatkozás keretében olyan projektek támogathatók, amelyek hozzájárulnak a fenntartható
közlekedési módok előnyben részesítéséhez, települési részarányuk növekedéséhez, a
közlekedésbiztonság javulásához, továbbá a motorizált egyéni gépjárműforgalom mértékének a
csökkentéséhez.
A fenntartható települési közlekedési lehetőségek megteremtéséhez a TOP mellett az IKOP is
hozzájárul: a nagyléptékű, kötöttpályás közösségi (villamos, vasút) közlekedési projektek
megvalósítása az IKOP kompetenciájába tartoznak, a TOP a jellemzően kisléptékű, nem
kötöttpályás közösségi közlekedési fejlesztéseket támogatja, továbbá az IKOP-ban rögzítettek
szerint buszbeszerzésre hazai források bevonásával nyílhat lehetőség.
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.
2.5.5.4. 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. e) alacsony szén-dioxid
kibocsátással járó stratégiák támogatása valamennyi területtípuson,
de különösen a városi területeken, ideértve a fenntartható
multimodális városi mobilitást és a kárenyhítést előmozdító
alkalmazkodási intézkedések támogatását.

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.

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

|
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1301/2013/EU rendelet 5. cikk 4. e) alacsony
szén-dioxid kibocsátással járó stratégiák
támogatása valamennyi területtípuson, de
különösen a városi területeken, ideértve a
fenntartható multimodális városi mobilitást és
a kárenyhítést előmozdító alkalmazkodási
intézkedések támogatását.

Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása

Pénzügyi eszköz nem tervezett

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

Nagyprojekt nem tervezett

|
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1301/2013/EU rendelet 5. cikk 4. e) alacsony
szén-dioxid kibocsátással járó stratégiák
támogatása valamennyi területtípuson, de
különösen a városi területeken, ideértve a
fenntartható multimodális városi mobilitást és a
kárenyhítést
előmozdító
alkalmazkodási
intézkedések támogatását.

2.5.5.7. 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)

Azonosító

Mutató

Mértékegy
ség

Alap

Régiókategória (adott
esetben)

Célérték
86
(2023)

F N

Adatforr
ás

A
beszám
olás
gyakori
sága

Ö

PO531

Kialakított kerékpárosbarát települések
vagy településrészek száma int 2

db

ERFA

fejlettebb

5

FAIR

évente

PO532

Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények
hossza int 2

km

ERFA

fejlettebb

60

FAIR

évente

PO533

Közlekedésbiztonsági fejlesztést
megvalósított települések száma int 2

db

ERFA

fejlettebb

10

FAIR

évente

PO534

Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek
száma int 2

db

ERFA

fejlettebb

10

FAIR

évente

86

|

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.

175

2.5.6.

SZOCIÁLIS INNOVÁCIÓ, TRANSZNACIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS HOZZÁJÁRULÁS AZ 1–7.
87

TEMATIKUS CÉLKITŰZÉSHEZ

88

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

nem releváns

87

Csak az ESZA által támogatott programokra.

88

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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2.5.7.

EREDMÉNYESSÉGMÉRÉSI KERET

(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának v. alpontja és II. melléklete)
73. táblázat: A prioritási tengely eredményességmérési kerete
89
(alaponként, az ERFA és az ESZA tekintetében, és régiókategóriánként)

Prioritási
tengely

5. Az
energiahatékony
ság, az
intelligens
energiahasználat

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

kimeneti

Azonosí
tó

CO34

Mutató
vagy
a
végrehajtá
s
kulcsfonto
sságú
lépése

Mértéke
gység,
adott
esetben

Az
üvegházha
tású gázok
becsült
éves

tonna
CO 2 egyenér
ték

Alap

Régió
kateg
ória

2018-ra
vonatkozó
részcél

2018-ra
vonatkoz
ó
részcél90
F

ERF
A

fejlette
bb

5 986,219

N

Ö

5 986,219

Végső cél
(2023)91

F

N

Adatf
orrás

A
mutató
relevanciájának
ismertetése, adott
esetben

Ö

59 862,19

FAIR

A prioritás tengely
keretében
megvalósuló
fejlesztések
célja,
hogy a megújuló

89

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.

90

A részcélok megadhatók összesítve (férfiak+nők) vagy nemenként lebontva. „F” = férfiak, „N”=nők, „Ö”=összesen

91

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)

Azonosí
tó

és a megújuló
energiák
felhasználásának
támogatása

5. Az
energiahatékony
ság, az
intelligens

|
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Mutató
vagy
a
végrehajtá
s
kulcsfonto
sságú
lépése

Mértéke
gység,
adott
esetben

Alap

Régió
kateg
ória

2018-ra
vonatkozó
részcél

2018-ra
vonatkoz
ó
részcél90
F

N

Ö

Végső cél
(2023)91

F

N

Adatf
orrás

Ö

csökkenés
e

pénzügyi

F1

Költségnyil
atkozatba
foglalt
összeg

A
mutató
relevanciájának
ismertetése, adott
esetben

energiaforrások
alkalmazásán és az
energiafelhasználás
csökkentésén
keresztül
hoz
zájáruljanak
az
ország
üvegházhatású gáz
kibocsátásának
mérsékeléséhez.
Ezért a prioritási
tengely
teljesítménykeretét
legátfogóbban
az
ÜHG
kibocsátás
becsült
csökkenésének
mérésén keresztül
lehet meghatározni.
EUR

ERF
A

fejlette
bb

10 869 843

10 869 843

54 349 214

FAIR

nem releváns

Prioritási
tengely

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

Azonosí
tó

Mutató
vagy
a
végrehajtá
s
kulcsfonto
sságú
lépése

Mértéke
gység,
adott
esetben

Alap

Régió
kateg
ória

energiahasználat
és a megújuló
energiák
felhasználásának
támogatása
Kiegészítő minőségi információ az eredményességmérési keret kialakításáról (választható)
nem releváns
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2018-ra
vonatkozó
részcél

2018-ra
vonatkoz
ó
részcél90
F

N

Ö

Végső cél
(2023)91

F

N

Ö

Adatf
orrás

A
mutató
relevanciájának
ismertetése, adott
esetben

2.5.8.

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.
74.-78. táblázat: Beavatkozási kategóriák

92

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

ERFA

Régiókategória

fejlettebb

Prioritási tengely

Kód

Összeg (EUR)

5. Az energiahatékonyság,
az intelligens
energiahasználat és a
megújuló energiák
felhasználásának támogatás

010

5 517 330 €

5. Az energiahatékonyság,
az intelligens
energiahasználat és a
megújuló energiák
felhasználásának támogatás

011

3 611 860 €

5. Az energiahatékonyság,
az intelligens
energiahasználat és a
megújuló energiák
felhasználásának támogatás

012

2 910 344 €

5. Az energiahatékonyság,
az intelligens
energiahasználat és a
megújuló energiák
felhasználásának támogatás

014

13 271 929 €

5. Az energiahatékonyság,
az intelligens
energiahasználat és a
megújuló energiák
felhasználásának támogatás

036

5 476 473 €

5. Az energiahatékonyság,
az intelligens

043

5 476 473 €

92
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Az összegek tartalmazzák az uniós támogatás teljes összegét (fő allokáció és az
eredményességi tartalékból nyújtott összeg).
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energiahasználat és a
megújuló energiák
felhasználásának támogatás
5. Az energiahatékonyság,
az intelligens
energiahasználat és a
megújuló energiák
felhasználásának támogatás

068

12 608 331 €

5. Az energiahatékonyság,
az intelligens
energiahasználat és a
megújuló energiák
felhasználásának támogatás

090

5 476 474 €

75. táblázat: 2. dimenzió – Finanszírozási forma
Alap

ERFA

Régiókategória

fejlettebb

Prioritási tengely

Kód

Összeg (EUR)

5. Az energiahatékonyság,
az intelligens
energiahasználat és a
megújuló energiák
felhasználásának támogatás

01

25 909 368

5. Az energiahatékonyság,
az intelligens
energiahasználat és a
megújuló energiák
felhasználásának támogatás

04

21 329 884

5. Az energiahatékonyság,
az intelligens
energiahasználat és a
megújuló energiák
felhasználásának támogatás

05

4 265 977

5. Az energiahatékonyság,
az intelligens
energiahasználat és a
megújuló energiák
felhasználásának támogatás

06

2 843 985

76. táblázat: 13. dimenzió – Területtípus
Alap

|
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ERFA

Régiókategória

fejlettebb

Prioritási tengely

Kód

Összeg (EUR)

5. Az energiahatékonyság,
az intelligens
energiahasználat és a
megújuló energiák
felhasználásának támogatás

01

35 135 353 €

5. Az energiahatékonyság,
az intelligens
energiahasználat és a
megújuló energiák
felhasználásának támogatás

02

15 111 271 €

5. Az energiahatékonyság,
az intelligens
energiahasználat és a
megújuló energiák
felhasználásának támogatás

03

4 102 590 €

77. táblázat: 4. dimenzió – Területi végrehajtási mechanizmusok

|

Alap

ERFA

Régiókategória

fejlettebb

Prioritási tengely

Kód

Összeg (EUR)

5. Az energiahatékonyság,
az intelligens
energiahasználat és a
megújuló energiák
felhasználásának támogatás

02

15 715 199 €

5. Az energiahatékonyság,
az intelligens
energiahasználat és a
megújuló energiák
felhasználásának támogatás

04

687 393 €

5. Az energiahatékonyság,
az intelligens
energiahasználat és a
megújuló energiák
felhasználásának támogatás

07

37 946 622 €
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78. táblázat: 6. dimenzió – ESZA másodlagos téma (csak ESZA)
Alap

ERFA

Régiókategória

fejlettebb

Prioritási tengely

Kód

Összeg (EUR)

5. Az energiahatékonyság,
az intelligens
energiahasználat és a
megújuló energiák
felhasználásának támogatás

nem releváns

nem releváns

2.5.9.

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

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

nem releváns

93

|

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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2.6.

TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS FEJLESZTÉS

A prioritási tengely azonosítója

6.

A prioritási tengely címe

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

2.6.1.

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 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
a
rászoruló
közösségek
fizikai
rehabilitációjával,
társadalmi-gazdasági
reintegrációjával, valamint a lakosság egészségügyi állapotának javítását szolgáló az országos
hatáskörű egészségügyi szolgáltató intézmények fejlesztése közvetve járulnak hozzá a
munkaerőpiaci részvétel szintjének emelkedéséhez. A két tematikus célkitűzés erősíti egymás
hatását azáltal, hogy a hátrányos helyzetben lévő, kisgyermekes szülőknek is lehetősége nyílik
munkát vállalni, ami egy vonzó megoldás lehet a család forrásainak növelésére.
A prioritási tengely 3. intézkedése a kevésbé fejlett régiók területének fejlesztéseit magában foglaló
EFOP kapcsolódó intézkedésében támogatott, a fejletlenebb régiók területére visszaható intézményi
férőhelyek kiváltásához, valamint országos hatókörrel rendelkező egészségügyi szolgáltató
intézmények fejlesztéseihez biztosítja az arányosított finanszírozást.
Ha a Közép-magyarországi régióban valósul meg egy fejlesztés, amely az ország egészére kihat,
úgy a régiókategóriák közötti finanszírozás megosztási a lakosságarányos elosztást kell alapul venni.
A KSH 2012. január 1-jei adatai alapján a Közép-magyarországi régióban a teljes magyar lakosság
30,05%-a lakott, így az országos kihatású programok esetében a teljes elszámolható költségének
30%-át a KMR területre, míg 70%-át a kevésbé fejlett régiók keretére kell elszámolni.

2.6.2.

ALAP, RÉGIÓKATEGÓRIA ÉS AZ UNIÓS TÁMOGATÁS KISZÁMÍTÁSÁNAK ALAPJA

(A prioritási tengelyen belül minden egyes kombinációra megismétlendő)

|
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Alap

Európai
Alap

Régiókategória

fejlettebb

A számítás alapja (összes elszámolható költség vagy
elszámolható közkiadás)

összes elszámolható költség

A legkülső régiókra és az északi ritkán lakott régiókra
vonatkozó régiókategóriák (adott esetben)

nem releváns

185

Regionális

Fejlesztési

2.6.3.

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

2.6.3.1. 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

6.1.

Egyedi célkitűzés

Kisgyermeket
támogatása

A
tagállam
támogatással
eredmények

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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79. 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

PR611

94

|

Mutató

Az aktív korú női
népességen belül (2064) a foglalkoztatásban
lévő nők aránya a
Közép-magyarországi
régióban

Mértékegység

%

Régiókategóri
a (adott
esetben)

Bázisérték

fejlettebb

61,5

Célérték94 (2023)
Adatforrás

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

2013

63

KSH

A
beszámolá
s
gyakoriság
a

évente

80. 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

95

|

Mutató

nem releváns

Régiókateg
ória

nem
releváns

A
mutató
mértékegys
ége

nem releváns

A
célmeghatáro
záshoz
használt
közös
kimeneti
mutató

Bázisér
ték

nem releváns

nem
releváns

F

A
bázisérték
és célérték
N Ö mértékegy
sége

nem
releváns

Bázisév

Célérték
(2023)
F

nem
releváns

N

95

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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81. táblázat: Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés eredménymutatói és az egyedi célkitűzéshez kapcsolódó programspecifikus eredménymutatók
(prioritási tengelyenként vagy valamely prioritási tengely része szerinti bontásban)
96

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

nem
releváns

Mutató

nem releváns

A
mutató
mértékegys
ége

nem releváns

A
célmeghatáro
záshoz
használt
közös
kimeneti
mutató

Bázisért
ék

nem releváns

nem
releváns

F

A
bázisérték
és célérték
N Ö mértékegy
sége

nem
releváns

Bázisév

Célérték
(2023)
F

nem
releváns

N

97

Adatfor
rás

A
beszámol
ás
gyakorisá
ga

nem
releváns

nem
releváns

Ö

nem releváns

96

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.).

97

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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2.6.3.2. A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések
(beruházási prioritásonként)
2.6.3.3. 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, családi napközik, valamint óvodák infrastrukturális fejlesztései támogathatók annak
érdekében, hogy az érintett intézmények, szolgáltatók férőhelyeinek száma növekedjen, az
ellátás minősége javuljon. Az intézkedés keretében elsősorban bölcsődék és családi napközik
férőhely bővítése, alapítása, fejlesztése támogatható. Ahol óvodai intézmény fejlesztése
férőhelyhiány leküzdése céljából indokolt vagy az átalakítás, felújítás a meglévő kapacitások
fenntartása vagy a törvényi előírásoknak való megfelelés érdekében szükségszerű ott
lehetőség van rá. A szolgáltatás minőségének növekedése érdekében szükséges a
gyermekközpontú, kreativitást és együttműködést előtérbe helyező, reflektív tanulási stratégia
megvalósítását elősegítő eszközök beszerzésének támogatása.
A tervezett beruházások eredményeként az ellátással és szolgáltatással érintett területi
lefedettség várhatóan növekszik és a régióban átlagosan csökken a távolság a lakóhely és az
igénybe vett ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató között.
Főbb célcsoportok: elsősorban 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 önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési
szervek, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások, civil szervezetek, non-profit
szervezetek, magánvállalkozások, nappali ellátást nyújtó intézmények
2.6.3.4. 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), valamint összességében a
társadalmi kirekesztődés ellen hatnak.
A műveletek kiválasztása során elsősorban azok az intézmények részesülhetnek
támogatásban, amelyek ellátási körzetében az ellátatlan célcsoport létszáma a legmagasabb
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(szolgáltatáshiányos területek), és biztosítani tudják a minőségi, inkluzív gyermekgondozás, nevelés megvalósulását.
Előnyt jelentő szempont továbbá hátrányos helyzetű valamint halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek ellátásának vállalása.
2.6.3.5. Pénzügyi eszközök 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

Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása

Pénzügyi eszköz nem tervezett

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

Nagyprojekt nem tervezett
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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

2.6.3.7. Kimeneti mutatók beruházási prioritásonként és adott esetben régiókategóriánként
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iv.alpontja)
82. táblázat: Közös és programspecifikus kimeneti mutatók
(beruházási prioritásonként, régiókategóriánkénti bontásban az ESZA és adott esetben az ERFA tekintetében)
Azonosító

Mutató

Mértékeg
ység

Alap

Régiókate-gória
(adott esetben)

Célérték
98
(2023)
F

N

Adatforrás

A
beszámolás
gyakorisága

Ö

PO611

Támogatott
gyermekgondozási
intézmények
kapacitása
(bölcsődék és családi
napközik)

fő

ERFA

fejlettebb

2 000

FAIR

évente

PO612

Támogatott
gyermekgondozási
intézmények
kapacitása (óvodák)

fő

ERFA

fejlettebb

2 000

FAIR

évente

98

|

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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2.6.4.

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

2.6.4.1. 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

6.2.

Egyedi célkitűzés

A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú
lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és
fizikai rehabilitációja

A
tagállam
támogatással
eredmények

|
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által
az
elérni

uniós
kívánt

A Közép-magyarországi régióban társadalmilag és
fizikailag leszakadó és leszakadással veszélyeztetett
településrészeken élő lakosság életminősége javul.

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

PR621

99

|

Mértékegység

Mutató

Szociális
városrehabilitációs
programmal elért
hátrányos helyzetű
lakosság száma

fő

Régiókategóri
a (adott
esetben)

fejlettebb

Bázisérték

8535

Bázisév

2014

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

27060

99

(2023)

Adatforrás

monitoring

A
beszámolá
s
gyakoriság
a

évente

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

nem
releváns

100

|

Mutató

nem releváns

Régiókateg
ória

nem
releváns

A
mutató
mértékegys
ége

nem releváns

A
célmeghatáro
záshoz
használt
közös
kimeneti
mutató

Bázisér
ték

nem releváns

nem
releváns

F

A
bázisérték
és célérték
N Ö mértékegy
sége

nem
releváns

Bázisév

Célérték
(2023)
F

nem
releváns

N

100

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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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

Mutató

nem releváns

A
mutató
mértékegys
ége

nem releváns

A
célmeghatáro
záshoz
használt
közös
kimeneti
mutató

Bázisért
ék

nem releváns

nem
releváns

F

A
bázisérték
és célérték
N Ö mértékegy
sége

nem
releváns

101

)

Bázisév

Célérték
(2023)
F

nem
releváns

N

102

Adatfor
rás

A
beszámol
ás
gyakorisá
ga

nem
releváns

nem
releváns

Ö

nem releváns

101

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.).

102

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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2.6.4.2. A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések
(beruházási prioritásonként)
2.6.4.3. 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 leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek
javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja
Az intézkedés célja a társadalmilag és fizikailag leszakadó, vagy leszakadással veszélyeztetett
településrészeken élő lakosság életminőségének javítása, és a terület további
leromlásának/leszakadásának megakadályozása. Ennek elérése érdekében az intézkedés
olyan komplex programok számára biztosít forrásokat, melyben egyszerre tudnak megjelenni a
társadalmi esélyteremtést és integrációt szolgáló (lakhatási, foglalkoztatási, közösségi és
szociális), valamint a fizikai környezet leromlásának megakadályozását szolgáló elemek.
Az intézkedés keretében az alábbi tevékenységek megvalósítása támogatható:
-

-

a lakhatási körülmények javítása szociális bérlakások felújítása, komfortfokozatának
emelése, továbbá az életveszélyes lakóépületek bontása mellett új szociális bérlakások
építése, vásárlása
a célcsoport számára fókuszált szociális, közösségi, közterületi, rekreációs
infrastruktúra kialakítása, fejlesztése: közterek, közparkok, közterületi játszóterek,
szabadtéri közösségi terek, városi zöldfelületek, gyalogos zónák infrastrukturális
fejlesztése, kiegészítő jellegű közlekedési fejlesztések
a társadalmi hátrányok kompenzálását célzó szociális, oktatási, foglalkoztatási,
egészségügyi, közösségfejlesztési és közbiztonsági programok „szoft” típusú
tevékenységek.

Integrált szociális jellegű városrehabilitációt azokban a településrészekben kell elsősorban
megvalósítani, ahol a kedvezőtlen demográfiai helyzet, az alacsony iskolázottság, az alacsony
gazdasági aktivitás, a tartós munkanélküliség magas szintje, az alacsony státusz, az erősen
leromlott környezet ezt indokolja. A projekteknek összhangban kell lennie a település Integrált
Településfejlesztési Stratégiájával és ezen belül is annak Antiszegregációs Tervével, valamint
a Helyi Esélyegyenlőségi Programmal. Ennek megfelelően és ezen felül az intézkedés
keretében ellátandó tevékenységeknek összhangban kell lennie a VEKOP keretében
támogatással érintett többi intézkedés tevékenységeivel.
A szociális városrehabilitációs programok alapvetően három típusú akcióterületre irányulnak:
-

Ipari technológiával épült lakótelepek, ahol a cél annak megelőzése, hogy a
lakótelepek a későbbi gettósodás színhelyeivé váljanak.
Városi szövetbe ágyazott, hagyományos építésű, vegyes lakosság összetételű,
leszakadással veszélyeztetett városrészek, ahol a cél a további szegregációs
folyamatok megállítása, és lehetőség szerint a terület státuszának emelése.
Városi szövetbe ágyazott vagy a településtesttől elkülönült (telepek, kolóniák),
jellemzően hagyományos építésű leszakadó városrészek, ahol marginalizált
közösségek élnek és a cél az illegális lakhatás és a veszélyes lakókörülmények
felszámolása, az ott élők integrálása a városi környezetbe.

Fő célcsoportok: a település rehabilitációban érintett helyi önkormányzatok, a rehabilitált
területen és környezetében élő lakosság (különösen az alacsony státuszú lakosság), valamint
az ott működő vállalkozások, civil szervezetek, kulturális intézmények.
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Egyedi célterületek: A KMR térségben található leromlott lakótelepek, települési szövetbe
ágyazott leszakadással veszélyeztetett vagy leszakadó, jellemzően hagyományos beépítésű
településrészek vagy településtesttől elkülönült telepek, kolóniák. A területek megfelelő
indikátorrendszer segítségével kerülnek kiválasztásra.
Kedvezményezettek típusai: helyi, nemzetiségi önkormányzatok, szociális és kulturális
intézmények, civil szervezetek, egyházi jogi személyek, társasházak, vállalkozások
2.6.4.4. 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,
hozzájáruljanak a területi és társadalmi különbségeinek csökkenéséhez, az alacsony státuszú
népesség – így részben a roma közösségek - felzárkóztatásához, ezáltal az elmaradott
területek mielőbbi fenntartható növekedési pályára állításához.
2.6.4.5. Pénzügyi eszközök 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

Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása

Pénzügy eszköz nem tervezett

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

Nagyprojekt nem tervezett
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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

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

Azonosító

Mutató

Mértékegység

Alap

Régiókategória (adott
esetben)

Célérték
103
(2023)
F

N

Adatforrás

A beszámolás gyakorisága

Ö

CO38

Városi
területeken
létrehozott
vagy
helyreállított
nyitott
terek

m²

ERFA

fejlettebb

150 000

FAIR

évente

CO39

Városi
területeken
épített vagy renovált
közvagy
kereskedelmi épületek

m²

ERFA

fejlettebb

2 500

FAIR

évente

CO40

Helyreállított
lakóegységek
területeken

lakás

ERFA

fejlettebb

1000

FAIR

évente

103
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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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2.6.5.

BERUHÁZÁSI PRIORITÁS

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

1301/2013/EU rendelet 5. cikk 9) a) A nemzeti,
regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és
szociális infrastruktúrába történő beruházás, az
egészségi állapotbeli egyenlőtlenségek csökkentése,
a
társadalmi,
kulturális
és
rekreációs
szolgáltatásokhoz
való
jobb
hozzáférés
megteremtésével a társadalmi együttműködés
előmozdítása,
valamint
az
intézményi
szolgáltatásokról a közösségi alapú szolgáltatásokra
való átállás

2.6.5.1. 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

6.3

Egyedi célkitűzés

Minőségi közszolgáltatásokhoz való
javítása egészségügyi, szociális és
felzárkózási területen

A
tagállam
támogatással
eredmények

által
az
elérni

uniós
kívánt

hozzáférés
társadalmi

A
minőségi,
családbarát
közszolgáltatások
hozzájárulnak az egyéni életminőség javításához és a
társadalmi kirekesztés által sújtottak társadalmi
vérkeringésbe való beépüléshez. Ennek érdekében
biztosítani kell a szociális, egészségügyi és a
társadalmi kirekesztés elleni fellépést szolgáló közcélú
és egyéb közösségi szolgáltatásokhoz való egyenlő
hozzáférést, továbbá a Nemzeti Reform Program
célkitűzéseit
szolgáló
közszolgáltatások
minőségjavítást célzó átalakítását.
A minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés
javítása eredményeképpen:
a) nemzetközi kötelezettségünk és hazai stratégia
alapján elindult a szociális és gyermekvédelmi,
bentlakásos intézmények kiváltása, amely során a
kevésbe fejlett régiókra is hatással levő
fejlesztések arányos forrásait biztosítja a VEKOP;
b) az egészséges munkavállalói kör szélesítéséhez
szükséges az Egészséges Magyarország 20142020 stratégiai dokumentummal összhangban az
egészségügyi-ellátás infrastrukturális javítása,
amely során az országos hatókörrel rendelkező
egészségügyi
szolgáltató
intézmények
fejlesztéseinek arányos forrásait biztosítja a
VEKOP.
A beruházási prioritás fejlesztéseit a 7. prioritási
tengelyben
megvalósuló,
kapcsolódó
humán
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fejlesztések és programok egészítik ki.

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)

Azono
sító

Mutató

Mértékeg
ység

Régiókate
gória

Bázisér
ték

Bázis
év

Célért
ék
(2023
)

Adatfor
rás

A
beszám
olás
gyakoris
ága

PR631

A kiváltott
intézménye
kben élők
aránya a
kiváltási
stratégiába
n
meghatároz
ott
ellátottakho
z képest

%

fejlettebb

0,5

2014

25

monitori
ng

évente

PR632

Az
fejlesztett
egészségü
gyi
szolgáltatás
okat
igénybevev
ők száma

fő

fejlettebb

0

2013

500

monitori
ng

évente
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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

nem
releváns

104

|

Mutató

nem releváns

Régiókateg
ória

nem
releváns

A
mutató
mértékegys
ége

nem releváns

A
célmeghatáro
záshoz
használt
közös
kimeneti
mutató

Bázisér
ték

nem releváns

nem
releváns

F

A
bázisérték
és célérték
N Ö mértékegy
sége

nem
releváns

Bázisév

Célérték
(2023)
F

nem
releváns

N

104

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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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

Mutató

nem releváns

A
mutató
mértékegys
ége

nem releváns

A
célmeghatáro
záshoz
használt
közös
kimeneti
mutató

Bázisért
ék

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

105

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.).

106

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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2.6.5.2. A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések
(beruházási prioritásonként)
2.6.5.3. 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) a)
A nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és
szociális infrastruktúrába történő beruházás, az egészségi állapotbeli
egyenlőtlenségek csökkentése, a társadalmi, kulturális és rekreációs
szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés megteremtésével a társadalmi
együttműködés
előmozdítása,
valamint
az
intézményi
szolgáltatásokról a közösségi alapú szolgáltatásokra való átállás

A társadalmi együttműködést szolgáló intézmények és szolgáltatások fejlesztése,
bentlakásos intézmények kiváltása
Az intézkedés a társadalmi együttműködés erősítése célját segítő országos hatókörű
egészségügyi szolgáltató intézmények infrastrukturális hátterének fejlesztését és
korszerűsítését irányozza elő, valamint a fejletlenebb régiók területére visszaható módon az
emberhez méltó elhelyezést (kiváltást) támogatja.
Az intézményi kiváltáshoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés magában foglalja a
következőket:
a) fogyatékos személyek, pszichiátriai- és szenvedélybetegek számára ápolást, gondozást
nyújtó bentlakásos szociális intézmények és a nagy létszámú gyermekotthonok
kiváltásának folytatását az intézményi férőhely kiváltási stratégiában és a kapcsolódó
nemzetközi ajánlásokban foglaltakkal összhangban, továbbá a nemzetközi jó gyakorlatok
mentén azzal, hogy a kitagolt szervezet igénybevevői létszáma csak különösen indokolt, az
egyéni igényeket és elvárásokat figyelembe vevő szükségletfelmérés eredménye alapján
lehet legfeljebb 25 fő;
b) a kitagolási stratégia vagy a gyermekvédelmi törvény hatálya alá eső azon intézmények
korszerűsítését, melyek megfelelnek a nemzetközi követelményeknek (vagyis alacsony
létszámmal üzemelnek) és korszerűsítésre szorulnak, továbbá a korszerűsítésre szoruló
területi gyermekvédelmi szakszolgálatokat és a befogadó szülőnél történő elhelyezés
infrastrukturális fejlesztését;
Az intézkedés tartalmaz lakhatási műveleteket is a kiváltással érintett intézményekben
gondozott személyek integrált lakhatásának megteremtése érdekében. A beavatkozás központi
eleme a lakók közötti szolidaritás, a közösség megtartó erejének kiaknázása, a célcsoport
önállóságának erősítése.
Az egészségügyi rendszer infrastrukturális fejlesztése – az EM célkitűzéseivel
összhangban megfogalmazott főbb fejlesztési irányokhoz kapcsolódó, a fekvőbeteg ellátásban
az elmúlt években kevésbe érintett KMR területen a nagy ellátotti körrel bíró, országos
hatáskörű intézmények korszerűsítését támogatja a diagnosztikai és laboratóriumi kapacitások
bővítésével, létrehozásával, rendszerbe csatlakoztatásával és a mentőszolgálati fejlesztésekkel
való integrálásával az EFOP földrajzi rugalmassághoz kapcsolódóan.
Egyes speciális célcsoportok egészségügyi ellátásának fejlesztése érdekében az EFOP
földrajzi rugalmassága keretében megvalósuló projektekben támogathatja az intézkedés az
autista és fogyatékos személyek számára az egészségügyi ellátások akadálymentes
hozzáférhetőségét, beleértve a szűrővizsgálatokon történő akadálymentes részvételt, az
altatásban végzett fogászati beavatkozások és vastagbél tükrözés biztosítását, illetve a
speciális igényekhez igazodó betegtájékoztatási rendszerek kialakítását.
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Kizárólag a beruházások által érintett intézményeken belüli, a fejlesztés eredeti célját szolgáló
informatikai beavatkozások hajthatók végre.
Területi kihatás: Közép-magyarországi régió országos kihatású fejlesztései
Beavatkozások lehetséges célcsoportja: az egészségügy tekintetében a teljes magyar
lakosság, az intézményi kiváltás tekintetében a megváltozott munkaképességű és fogyatékos
személyek, gyermekjóléti ellátások és szociális ellátásokban gondozottak, gyermekvédelmi
gondoskodásban élő és javítóintézetben elhelyezett személyek, valamint a mentális egészség
szempontjából veszélyeztetett személyek
Lehetséges kedvezményezettek: közfinanszírozott egészségügyi, szociális és gyermekjóléti,
gyermekvédelmi szolgáltatók, közhasznú, illetve civil szervezetek, önkormányzati, nemzetiségi
önkormányzati és állami tulajdonú szervezetek és intézmények, állami intézmények, egyházi
jogi személyek, kulturális intézmények, nemzetiségi önkormányzatok, felsőoktatási
intézmények

2.6.5.4. 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) a)
A nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és
szociális infrastruktúrába történő beruházás, az egészségi állapotbeli
egyenlőtlenségek csökkentése, a társadalmi, kulturális és rekreációs
szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés megteremtésével a társadalmi
együttműködés
előmozdítása,
valamint
az
intézményi
szolgáltatásokról a közösségi alapú szolgáltatásokra való átállás

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.

Főszabály szerint kapacitásbővítés nem lehetséges, kivéve, ha az adott szolgáltatás nyújtása
ennek eredményeként költséghatékonyabbá válik, illetve ha a közszolgáltatások jobb
hozzáférhetőségét célozza. Kötelező a meglevő infrastruktúra (pl. funkcióbővítésselátalakítással történő) kihasználása.
2.6.5.5. Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása (adott esetben)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás
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A nemzeti, regionális és helyi fejlődést
szolgáló
egészségügyi
és
szociális
infrastruktúrába
történő
beruházás,
az
egészségi
állapotbeli
egyenlőtlenségek
csökkentése, a társadalmi, kulturális és
rekreációs szolgáltatásokhoz való jobb
hozzáférés megteremtésével a társadalmi
együttműködés előmozdítása, valamint az
intézményi szolgáltatásokról a közösségi

alapú szolgáltatásokra való átállás
Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása

Pénzügy eszköz nem tervezett

2.6.5.6. 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) a)
A nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló
egészségügyi és szociális infrastruktúrába
történő beruházás, az egészségi állapotbeli
egyenlőtlenségek csökkentése, a társadalmi,
kulturális és rekreációs szolgáltatásokhoz való
jobb hozzáférés megteremtésével a társadalmi
együttműködés előmozdítása, valamint az
intézményi szolgáltatásokról a közösségi alapú
szolgáltatásokra való átállás

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

Azono
sító

Mutató

Mértékegység Alap

Régiókategória

Célérték (2023)
F

N

Adatforrás

A beszámolás
gyakorisága

Ö

PO631

A
kitagolt
gyermekvédelmi és
szociális
ellátási
helyek
férőhely
kapacitása

fő

ERFA

fejlettebb

500

monitoring

évente

PO632

Fejlesztett
egészségügyi
infrastruktúra férőhely
kapacitás

fő

ERFA

fejlettebb

500

monitoring

évente
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2.6.6.

SZOCIÁLIS INNOVÁCIÓ, TRANSZNACIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS HOZZÁJÁRULÁS AZ 1–7.
TEMATIKUS CÉLKITŰZÉSHEZ107
108

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. Települési környezet- és közszolgáltatás-fejlesztés

nem releváns

107

Csak az ESZA által támogatott programokra.

108

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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[Ide írhatja a szöveget]

2.6.7.

EREDMÉNYESSÉGMÉRÉSI KERET

(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának v. alpontja és II. melléklete)
91. táblázat: A prioritási tengely eredményességmérési kerete
109
(alaponként, az ERFA és az ESZA tekintetében, és régiókategóriánként)
Prioritási
tengely

Mutató
típusa
(A
végrehajtá
s
kulcsfonto
sságú
lépése,
pénzügyi,
kimeneti,
vagy adott
esetben
eredménymutató)

Azon
osító

Mutató
vagy
a
végrehajt
ás
kulcsfont
osságú
lépése

Mérté
kegys
ég,
adott
esetbe
n

Alap

Régiók
ategóri
a

2018-ra
vonatkozó
részcél

Végső
cél
(2023)

2018-ra
vonatkozó
110
részcél

F

N

111

Ö

F

Adat
forrá
s

A
mutató
relevanciájának
ismertetése,
adott
esetben

N Ö

109

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.

110

A részcélok megadhatók összesítve (férfiak+nők) vagy nemenként lebontva. „F” = férfiak, „N”=nők, „Ö”=összesen

111

A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők) vagy nemenként lebontva. „F” = férfiak, „N”=nők, „Ö”=összesen.
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[Ide írhatja a szöveget]

6. Települési
környezet- és
közszolgáltat
ás-fejlesztés

6. Települési
környezet- és
közszolgáltat
ás-fejlesztés

kimeneti

pénzügyi

CO38

Városi
területeke
n
létrehozot
t
vagy
helyreállít
ott nyitott
terek

m

2

ERFA

fejletteb
b

43 000

43 000

150000

KSH

F1

Költségnyi
latkozatba
foglalt
összeg

EUR

ERFA

fejletteb
b

8 712 584

8 712 584

43 562
921

FAIR

nem releváns

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

2.6.8.

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.
88.-92. táblázat: Beavatkozási kategóriák

112

(alaponként és régiókategóriánként, amennyiben a prioritási tengely egynél több alapra vagy
régiókategóriára vonatkozik)

92. táblázat: 1. dimenzió – Beavatkozási terület
Alap

ERFA

Régiókategória

fejlettebb

Prioritási tengely

Kód

Összeg (EUR)

6. Települési környezet- és
közszolgáltatás-fejlesztés

052

12 789 516 €

6. Települési környezet- és
közszolgáltatás-fejlesztés

053

4 622 215 €

6. Települési környezet- és
közszolgáltatás-fejlesztés

054

10 764 487 €

6. Települési környezet- és
közszolgáltatás-fejlesztés

055

15 386 703 €

93. táblázat: 2. dimenzió – Finanszírozási forma
Alap

ERFA

Régiókategória

fejlettebb

Prioritási tengely

Kód

Összeg (EUR)

6. Települési környezet- és
közszolgáltatás-fejlesztés

01

43 562 921 €

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

112
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94. táblázat: 3. dimenzió – Területtípus
Alap

ERFA

Régiókategória

fejlettebb

Prioritási tengely

Kód

Összeg (EUR)

6. Települési környezet- és
közszolgáltatás-fejlesztés

01

28 312 719 €

6. Települési környezet- és
közszolgáltatás-fejlesztés

02

11 742 123 €

6. Települési környezet- és
közszolgáltatás-fejlesztés

03

3 508 079 €

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

ERFA

Régiókategória

fejlettebb

Prioritási tengely

Kód

Összeg (EUR)

6. Települési környezet- és
közszolgáltatás-fejlesztés

02

31 686 361 €

6. Települési környezet- és
közszolgáltatás-fejlesztés

04

2 680 427 €

6. Települési környezet- és
közszolgáltatás-fejlesztés

07

9 196 133 €

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

ERFA

Régiókategória

fejlettebb

(csak ESZA)

Prioritási tengely

Kód

Összeg (EUR)

6. Települési környezet- és
közszolgáltatás-fejlesztés

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.

113
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2.6.9.

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
nem releváns
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6. Települési környezet- és közszolgáltatás-fejlesztés

2.7.

TÁRSADALMI HOZZÁFÉRÉST BŐVÍTŐ ÉS HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉST TÁMOGATÓ PROGRAMOK

A prioritási tengely azonosítója

7.

A prioritási tengely címe

Társadalmi hozzáférést bővítő és humánerőforrás
fejlesztést 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

2.7.1.

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 (PT) fő célja a társadalmi környezet javítása és a humán tőke növelése a KMRben. A PT a humánerőforrás komplex fejlesztését jelenti a marginalizálódott közösségek társadalmigazdasági integrációját szolgáló programok megvalósításával, az egészségügyi és szociális
szolgáltatások, valamint az oktatási rendszerek fejlesztésével.
A PT különböző tematikus célkitűzések (TC) beruházási prioritásait kívánja ötvözni egyrészt az adott
PT-hez való maximális hozzájárulás, másrészt a többi PT-hez való hozzájárulásuk elősegítése
érdekében a CPR 96. cikk (1) c) és d) pontjai alapján. Az 7. PT a 9. és 10. számú TC-kre terjed ki.
Az egyes TC-en belül az alábbi beruházási prioritások terén kíván beavatkozni:
9. TC
a) 1304/2013/EU rendelet 3. cikk (1) b) ii. (Marginalizálódott közösségek – például a romák –
társadalmi-gazdasági integrációja)
b) 1304/2013/EU rendelet 3. cikk (1) b) iv. (A megfizethető, fenntartható és minőségi
szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés biztosítása..)
10. TC
a) 1304/2013/EU rendelet 3. cikk (1) c) i. (Korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a korai
iskolaelhagyás megelőzése, valamint a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés
előmozdítása..)
b) 1304/2013/EU rendelet 3. cikk (1) c) ii. (A felsőfokú vagy annak megfelelő szintű oktatás
minőségének, hatékonyságának és hozzáférhetőségének javítása..)
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c) ESZA 3. cikk (1) c) iii. (Az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való egyenlő hozzáférés
javítása..)
A koncentráció és a szinergiák biztosítása érdekében a PT mindkét tematikus célkitűzése alatt
megvalósulnak olyan intézkedések, amelyek ugyan az egyik TC alatt jelennek meg, de a másikhoz is
jelentősen hozzájárulnak. Ilyenek pl. a 9. TC alatt a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat célzó
képzések, tanulási programok, vagy a hátrányos helyzetből jövő tanulók felsőoktatásba jutásának és
bennmaradásának támogatása a 10. TC keretében.
A PT hozzájárul több, másik prioritás megvalósításához is. A 6. PT-nek a társadalmilag és fizikailag
leromlott, vagy leromlással veszélyeztetett településrészeken élő lakosság életminőségének javítását
célzó beruházásait a 7. PT keretében megvalósuló társadalmi felzárkózási programok egészítik ki.
Az 2. PT K+I beruházásaihoz hozzájárulnak az 7. PT K+I humánerőforrást biztosító intézkedései.
A PT kizárólag az ESZA forrásokra támaszkodik.
A PT a KMR mellett az ország egészére, tehát a kevésbé fejlett régiókra egyaránt kiható
fejlesztéseket is tervez, amennyiben projektszinten, objektív adatokkal alátámaszthatóan
bizonyítható azok kevésbé fejlett régiókra történő visszahatása. Ha az ország egészére kiható, de a
KMR-ben valósul meg egy fejlesztés (felsőoktatás kivételével), úgy a régiókategóriák közötti
finanszírozás megosztási kulcsaként a lakosságarányos elosztást kell alapul venni. A KSH 2012.
január 1-jei adatai alapján a KMR-ben a teljes magyar lakosság 30,05%-a lakott, így az országos
kihatású programok esetében a teljes elszámolható költségének 30%-át a KMR-re, míg 70%-át a
kevésbé fejlett régiók keretére kell elszámolni. A felsőoktatási országos kihatású programok
esetében a teljes elszámolható költség 25%-át a KMR-re, míg 75%-át a kevésbé fejlett régiók
keretére kell elszámolni (a KMR-ben lakó, a régióban levő felsőoktatási intézményben a 2012/2013as tanévben hallgató személyek száma 84.970 fő volt, ami a teljes felsőoktatási hallgatói létszám
25,1%-a).

2.7.2.

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)

összes
elszámolható
költség

A legkülső régiókra és az északi ritkán lakott régiókra vonatkozó
régiókategóriák (adott esetben)
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nem releváns

2.7.3.

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

2.7.3.1. 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

7.1.

Egyedi célkitűzés

Társadalmi együttműködés erősítése

A
tagállam
támogatással
eredmények

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 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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97. 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

Mértékegység

Régiókategóri
a (adott
esetben)

nem
releváns

nem releváns

nem releváns

nem releváns

114

|

Bázisérték

Bázisév

nem releváns

nem
releváns

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

114

(2023)

nem releváns

Adatforrás

A
beszámolá
s
gyakoriság
a

nem releváns

nem
releváns

98. táblázat: 2Közös 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

PR711

115

|

Mutató

Átalakított
családtámogató
szolgáltatásokat
igénybe vevők aránya

Régiókateg
ória

fejlettebb

A mutató
mértékegys
ége

A
célmeghatáro
záshoz
használt
közös
kimeneti
mutató

%

nem releváns

Bázisér
ték

F

A
bázisérték
és célérték
mértékegy
N Ö
sége

2

fő

Célérték
(2023)

115

Bázisév
F

2013

N

3,50

Adatforrá
s

A
beszá
molás
gyakori
sága

monitorin
g

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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99. 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

Mutató

nem releváns

A
mutató
mértékegys
ége

nem releváns

A
célmeghatáro
záshoz
használt
közös
kimeneti
mutató

Bázisért
ék

nem releváns

nem
releváns

F

A
bázisérték
és célérték
N Ö mértékegy
sége

nem
releváns

116

)

Bázisév

Célérték
(2023)
F

nem
releváns

N

117

Adatfor
rás

A
beszámol
ás
gyakorisá
ga

nem
releváns

nem
releváns

Ö

nem releváns

116

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.).

117

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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2.7.3.2. A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések
(beruházási prioritásként)
2.7.3.3. 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. Alapelv, hogy csökkenjen a szegregáció, erősödjön a társadalmi felzárkózás és
az összetartás.
A mélyszegénységben, valamint nagyarányú alacsony státuszú népességgel rendelkező
területeken élők felzárkózását segítő integrált programok indítása és továbbvitele valósul
meg. Az alacsony 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 beavatkozásoknak összhangban kell lenniük a
települések Integrált Településfejlesztési Stratégiáival és ezen belül is azok Antiszegregációs
Terveivel, valamint a Helyi Esélyegyenlőségi Programokkal.
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.
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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.
2.7.3.4. 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

2.7.3.5. 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

2.7.3.6. 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
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2.7.3.7. Kimeneti mutatók beruházási prioritásonként és adott esetben régiókategóriánként
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iv.alpontja)
100. táblázat:
Közös és programspecifikus kimeneti mutatók
(beruházási prioritásonként, régiókategóriánkénti bontásban az ESZA és adott esetben az ERFA tekintetében)

Azonosító

PO711

118

|

Mutató

Inaktív
résztvevők
száma

Mértékegység

fő

Alap

ESZA

Régiókategória (adott
esetben)

fejlettebb

Célérték
118
(2023)
F

N

Adatforrás

A beszámolás
gyakorisága

Ö

4000

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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2.7.4.

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

2.7.4.1. 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

7.2.

Egyedi célkitűzés

Magasabb
nyújtása

A
tagállam
támogatással
eredmények

által
az
elérni

uniós
kívánt

színvonalú

humán

közszolgáltatások

A társadalmi felzárkózás egyik alapfeltétele, hogy a
lakosság
elérje
a
megfelelő
minőségű
közszolgáltatásokat.
A szervezeti működés korszerűsítése, a szakmaimódszertani 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 keresztül
javul az egészségügyi ellátórendszer prevenciós
tevékenysége, valamint az egészségügyi kapacitások
gazdaságosabb felhasználása valósul meg.
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101. 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

119

|

Mutató

nem releváns

Mértékegység

nem releváns

Régiókategóri
a (adott
esetben)

nem releváns

Bázisérték

nem releváns

Bázisév

nem
releváns

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

119

nem releváns

(2023)

Adatforrás

nem releváns

A
beszámolá
s
gyakorisá
ga
nem
releváns

102. 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

PR721

120

|

Mutató

A továbbképzést
sikeresen elvégző
személyek száma

Régiókateg
ória

fejlettebb

A
mutató
mértékegys
ége

fő

A
célmeghatáro
záshoz
használt
közös
kimeneti
mutató

Bázisér
ték

nem releváns

5540

F

A
bázisérték
és célérték
N Ö mértékegy
sége

fő

Bázisév

Célérték
(2023)
F

2013

120

N

13430

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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103. 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

Mutató

nem releváns

A
mutató
mértékegys
ége

nem releváns

A
célmeghatáro
záshoz
használt
közös
kimeneti
mutató

Bázisért
ék

nem releváns

nem
releváns

F

A
bázisérték
és célérték
N Ö mértékegy
sége

nem
releváns

121

)

Bázisév

Célérték
(2023)
F

nem
releváns

N

122

Adatfor
rás

A
beszámol
ás
gyakorisá
ga

nem
releváns

nem
releváns

Ö

nem releváns

121

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.).

122

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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2.7.4.2. A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések
(beruházási prioritásként)
2.7.4.3. 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

A szociális intézményi háló tartalom- és szolgáltatásfejlesztése
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 szolgáltatási 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.
Az egészségügyi ellátórendszer tartalom- és szolgáltatásfejlesztése
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.
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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 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
Specifikus célterületek: Kedvezményezettek típusának meghatározása: Budapest Főváros Önkormányzata, Országos
Mentőszolgálat, Állami Egészségügyi Központ, egészségügyi szolgáltatók, kistérségek
szakellátásra kötelezett önkormányzatai vagy azok fenntartói társulásai
2.7.4.4. 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.

2.7.4.5. 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) b) iv. a megfizethető, fenntartható
és minőségi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés biztosítása,
beleértve az egészségügyi szolgáltatásokat és a közérdekű szociális
szolgáltatásokat

Pénzügyi
eszközök
tervezett alkalmazása

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

Nagyprojekt nem tervezett
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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

2.7.4.7. Kimeneti mutatók beruházási prioritásonként és adott esetben régiókategóriánként
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iv.alpontja)
104. táblázat:
Közös és programspecifikus kimeneti mutatók
(beruházási prioritásonként, régiókategóriánkénti bontásban az ESZA és adott esetben az ERFA tekintetében)
Azonosító

Mutató

Mértékegység

Alap

Régiókategória (adott
esetben)

Célérték
123
(2023)
F

PO721

123

|

Képzési
programokba
n részt vevő
személyek
száma

fő

ESZA

fejlettebb

N

Adatforrás

A
beszámolás
gyakorisága

Ö

5000

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.

230

2.7.5.

BERUHÁZÁSI PRIORITÁS

(A prioritási tengelyen belül minden egyes beruházási prioritásra megismétlendő)
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;

2.7.5.1. 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

7.3.

Egyedi célkitűzés

A köznevelés esélyteremtő szerepének javítása és
hátránykompenzációs képességének erősítése

A
tagállam
támogatással
eredmények

|
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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.

105. 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)
Mutató

Mértékegység

Régiókategóri
a
(adott
esetben)

Bázisérték

Bázisév

Célérték

nem
releváns

nem releváns

nem releváns

nem releváns

nem releváns

nem
releváns

nem releváns

124

|

124

Azonosító

Az ERFA és a Kohéziós Alap esetében a célértékek lehetnek minőségiek vagy mennyiségiek.
232

(2023)

Adatforrás

A
beszámolá
s
gyakorisá
ga

nem releváns

nem
releváns

106. 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

PR731

125

|

Mutató

Az ISCED 1 és
ISCED 4 szintenként
az
iskolai
lemorzsolódók aránya

Régiókategór
ia

fejlettebb

A
mutató
mértékegysé
ge

%

A
célmeghatároz
áshoz használt
közös kimeneti
mutató

Bázisért
ék

nem releváns

11,80

F

A
bázisérték
és célérték
N Ö mértékegys
ége

fő

Bázisév

Célérték
(2023)
F

2013

10

N

125

Adatforr
ás

A
beszámolá
s
gyakoriság
a

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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107. 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

Mutató

nem releváns

A
mutató
mértékegys
ége

nem releváns

A
célmeghatáro
záshoz
használt
közös
kimeneti
mutató

Bázisért
ék

nem releváns

nem
releváns

F

126

A
bázisérték
és célérték
N Ö mértékegy
sége

nem
releváns

)
Bázisév

Célérték
(2023)
F

nem
releváns

N

127

Adatfor
rás

A
beszámol
ás
gyakorisá
ga

nem
releváns

nem
releváns

Ö

nem releváns

126

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.).

127

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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2.7.5.2. A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések
(beruházási prioritásként)
2.7.5.3. 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;

Esélyteremtő és kompetencia-fejlesztést célzó programok a köznevelésben
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
tartalmi, módszertani fejlesztéseket kell megvalósítani a következő területeken:
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a tanulói ismeretek, készségek, kompetenciák elsajátítását elősegítő eszközrendszer
továbbfejlesztése,
a pedagógusok módszertani kultúrájának folyamatos fejlesztése összhangban az új
tantervi-tartalmi 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.
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.
Az intézkedés külön figyelmet fordít az egyenlő bánásmód érvényesülését, a befogadó
nevelés-oktatás erősítését támogató fejlesztési programok megvalósítására, melyek
hozzájárulnak az oktatási egyenlőtlenségek mérsékléséhez, a szegregációs jelenségek
csökkentéséhez, különösen a roma többségű iskolák számának csökkentéséhez.
Főbb célcsoportok: alap- és középfokú oktatásban érintett diákok, általános és középiskolai
pedagógusok, illetve közművelődési intézmények alkalmazottjai.
Specifikus célterületek: Kedvezményezettek típusainak meghatározása: köznevelési intézmények, önkormányzatok és
intézményeik, egyházi jogi személyek, nonprofit szervezetek, kulturális intézmények,
államháztartáson belüli szervezetek, szociális és gyermekjóléti szolgáltatók.
2.7.5.4. 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;

A beruházási prioritás keretében tervezett beruházásoknak minden esetben meg kell felelniük
az általános kritériumoknak:
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költséghatékonynak kell lenniük,
jövőbeni működtetésüknek pénzügyi és funkcionális tekintetben fenntarthatónak kell
lennie, illetve



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.

2.7.5.5. 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) 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;

Pénzügyi
eszközök
tervezett alkalmazása

Pénzügyi eszköz nem tervezett

2.7.5.6. 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;

Nagyprojekt nem tervezett
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2.7.5.7. Kimeneti mutatók beruházási prioritásonként és adott esetben régiókategóriánként
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iv.alpontja)

108. táblázat:
Közös és programspecifikus kimeneti mutatók
(beruházási prioritásonként, régiókategóriánkénti bontásban az ESZA és adott esetben az ERFA tekintetében)

Azonosító

PO731

128

|

Mutató

Az ISCED 1
és ISCED 4
szintek között
támogatott
programokba
n részt vevő
személyek
száma

Mértékegység

fő

Alap

ESZA

Régiókategória (adott
esetben)

fejlettebb

Célérték
128
(2023)
F

N

Adatforrás

A beszámolás
gyakorisága

monitoring

évente

Ö

12.000

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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2.7.6.

BERUHÁZÁSI PRIORITÁS

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

1304/2013/EU rendelet 3. cikk (1) c) 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

2.7.6.1. 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

7.4.

Egyedi célkitűzés

A
felsőfokúnak
megfelelő
hozzáférhetőségének javítása

A
tagállam
támogatással
eredmények
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által
az
elérni

uniós
kívánt

szintű

oktatás

A felsőoktatási intézmények fejlesztése hozzájárul a
hallgatói hozzáférés növeléséhez, különös tekintettel a
hátrányos helyzetűek részvételére, illetve a gazdaság
és felsőoktatás kapcsolatának erősítéséhez. 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.

109. 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

129

|

Mutató

nem releváns

Mértékegység

nem releváns

Régiókategóri
a (adott
esetben)
nem releváns

Bázisérték

nem releváns

Bázisév

nem
releváns

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

129

nem releváns

(2023)

Adatforrás

nem releváns

A
beszámolá
s
gyakorisá
ga
nem
releváns

110. 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

Mutató

PR7.4.1

A felsőfokú vagy
annak megfelelő
végzettséggel
rendelkezők aránya a
30-34 éves
népességen belül

130

|

Régiókateg
ória

A mutató
mértékegys
ége

fejlettebb

%

A
célmeghatáro
záshoz
használt
közös
kimeneti
mutató

Bázisér
ték
F

A
bázisérték
N Ö és célérték
mértékegy
sége

29,90

%

Célérték
(2023)
Bázisév

2013

F

N

35,00

130

Ö

Adatfor
rás

A
beszámol
ás
gyakorisá
ga

KSH

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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111. 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

Mutató

nem releváns

A
mutató
mértékegys
ége

nem releváns

A
célmeghatáro
záshoz
használt
közös
kimeneti
mutató

Bázisért
ék

nem releváns

nem
releváns

F

A
bázisérték
és célérték
N Ö mértékegy
sége

nem
releváns

131

)

Bázisév

Célérték
(2023)
F

nem
releváns

N

132

Adatfor
rás

A
beszámol
ás
gyakorisá
ga

nem
releváns

nem
releváns

Ö

nem releváns

131

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.).

132

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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2.7.6.2. A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések
(beruházási prioritásként)
2.7.6.3. 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) 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 felsőoktatás képzési és kutatási rendszerének komplex fejlesztése
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.
Főbb célcsoportok: felsőfokú oktatásban résztvevők, egyetemi és főiskolai oktatók, dolgozók,
kutatók, egyéb K+F+I szakemberek.
Specifikus célterületek: Kedvezményezettek típusainak meghatározása: felsőoktatási intézmények, felsőoktatási
intézmények partnerei (szakképző intézmények, tartalomszolgáltatók, kiadók, közintézmények),
akadémiai és egyéb non-profit kutatóhelyek, önkormányzatok és intézményeik, egyházi jogi
személyek, nonprofit szervezetek, államháztartáson belüli szervezetek.
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2.7.6.4. 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) 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 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.

2.7.6.5. 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) ii.

Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása

Pénzügyi eszköz nem tervezett

2.7.6.6. Nagyprojektek tervezett alkalmazása (adott esetben)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás
Nagyprojekt nem tervezett
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1304/2013/EU rendelet 3. cikk (1) c) ii.

2.7.6.7. Kimeneti mutatók beruházási prioritásonként és adott esetben régiókategóriánként
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iv.alpontja)
112. táblázat:
Közös és programspecifikus kimeneti mutatók
(beruházási prioritásonként, régiókategóriánkénti bontásban az ESZA és adott esetben az ERFA tekintetében)
Azonosító

Mutató

Mértékegység

Alap

Régiókategória (adott
esetben)

Célérték
133
(2023)
F

PO741

133

|

Az ISCED 5 és
ISCED 8 szintek
közötti
felsőoktatásba
való bekerülést és
bennmaradást
támogató
programokban
résztvevők száma

fő

ESZA

fejlettebb

N

5500

Adatforrás

A
beszámolás
gyakorisága

Ö

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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2.7.7.

BERUHÁZÁSI PRIORITÁS

(A prioritási tengelyen belül minden egyes beruházási prioritásra megismétlendő)
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

2.7.7.1. 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

7.5.

Egyedi célkitűzés

Az egész életen át tartó tanulásban való részvétel
növelése

A
tagállam
támogatással
eredmények

által
az
elérni

uniós
kívánt

A lakosság nem formális oktatásban való részvétele
évtizedek óta alacsony szintű, az Európai Unión belül
a legkevesebben Magyarországon vesznek részt
iskolán kívüli tanulási folyamatokban a 25-64 évesek
körében. Ugyanakkor a folyamatos képzés nem
csupán
elősegíti
az
alkalmazkodóképesség
fejlesztését, de előfeltétele a magas szintű
közszolgáltatások
biztosításának,
a
társadalmi
felzárkózásnak, valamint hozzájárul az emberi jogok
és méltóság tiszteletben tartatásához és a közéletben
való részvételhez.
A fejlesztések eredményeként fejlődnek a hátrányos
helyzetű személyek foglalkoztathatóságot javító
kompetenciái, ezáltal képessé válnak a nyílt
munkaerő-piacra átvezető aktív munkaerő-piaci
programokban
történő
részvételre.
A
humán
közszolgáltatások
ellátásához
szükséges
humánerőforrás fejlesztésén és képzésén keresztül
mindenki számára elérhető és magasabb színvonalú
szolgáltatásokat nyújtó ellátórendszer és jobb
szakmaközi együttműködés alakítható ki.
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113. 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

134

|

Mutató

nem releváns

Mértékegység

nem releváns

Régiókategóri
a
(adott
esetben)

nem releváns

Bázisérték

Bázisév

nem releváns

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

247

nem
releváns

Célérték

134

(2023)

nem releváns

Adatforrás

nem releváns

A
beszámolá
s
gyakoriság
a
nem
releváns

114. 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

PR7.5.1

135

|

Mutató

A továbbképzést
sikeresen elvégző
személyek száma

Régiókateg
ória

fejlettebb

A
mutató
mértékegys
ége

fő

A
célmeghatáro
záshoz
használt
közös
kimeneti
mutató

Bázisér
ték
F

A
bázisérték
és célérték
N Ö mértékegy
sége

5540

fő

Bázisév

Célérték
(2023)
F

2013

135

N

13430

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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115. 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

Mutató

nem releváns

A
mutató
mértékegys
ége

nem releváns

A
célmeghatáro
záshoz
használt
közös
kimeneti
mutató

Bázisért
ék

nem releváns

nem
releváns

F

A
bázisérték
és célérték
N Ö mértékegy
sége

nem
releváns

136

)

Bázisév

Célérték
(2023)
F

nem
releváns

N

137

Adatfor
rás

A
beszámol
ás
gyakorisá
ga

nem
releváns

nem
releváns

Ö

nem releváns

136

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.).

137

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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2.7.7.2. A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések
(beruházási prioritásként)
2.7.7.3. 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) 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

Kompetenciafejlesztés a foglalkoztathatóság javítása és egyes humán közszolgáltatások
színvonalának növelése érdekében
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. 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 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.
Az egészségügyi ágazat tekintetében 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.
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e) A szakmai végzettséggel rendelkező egészségügyi szakdolgozók felsőoktatásban
(egészségügyi szakirányon) történő továbbtanulásához olyan program kidolgozása, mely az
ismeretek beszámításával segíti a képzési idő csökkentését.
Főbb célcsoportok: hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű emberek, humán
közszolgáltatásban dolgozók
Specifikus célterületek: Kedvezményezettek típusának meghatározása: államháztartáson belüli és államháztartáson
kívüli szervezetek
2.7.7.4. 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) 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

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




költséghatékonynak kell lenniük,
jövőbeni működtetésüknek pénzügyi és funkcionális tekintetben fenntarthatónak kell
lennie, illetve
biztosítaniuk kell a fejlesztés illeszkedését a szolgáltatásnyújtás komplex rendszerébe.

Előnyben részesülnek azok a projektek, melyek minél több személy képzési programba történő
bevonását vállalják.
A Helyi Esélyegyenlőségi Programokban nevesített esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő
fejlesztések esetében az önkormányzatok csak abban az esetben részesülhetnek
támogatásban, ha a tervezett fejlesztés illeszkedik a Helyi Esélyegyenlőségi Programjukhoz
2.7.7.5. 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
a rugalmas tanulási formák előmozdítása,
többek között a pályaorientáció és a
megszerzett kompetenciák elismerése révén

Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása

Pénzügyi eszköz nem tervezett

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

Nagyprojekt nem tervezett
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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

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

Azonosító

PO751

138

|

Mutató

Képzési
programokban
részt vevő
személyek száma

Mértékegység

fő

Alap

ESZA

Régiókategória (adott
esetben)

fejlettebb

Célérték
138
(2023)

F

N

5000

Adatforrás

A beszámolás
gyakorisága

monitoring

évente

Ö

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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2.7.8.

SZOCIÁLIS INNOVÁCIÓ, TRANSZNACIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS HOZZÁJÁRULÁS AZ 1–7.
139

TEMATIKUS CÉLKITŰZÉSHEZ

140

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

7. Társadalmi hozzáférést bővítő és humánerőforrás fejlesztést
támogató programok

nem releváns

139

Csak az ESZA által támogatott programokra.

140

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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2.7.9.

EREDMÉNYESSÉGMÉRÉSI KERET

(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának v. alpontja és II. melléklete)
117. táblázat:
A prioritási tengely eredményességmérési kerete
141
(alaponként, az ERFA és az ESZA tekintetében, és régiókategóriánként)
Prioritási
tengely

7. Társadalmi
hozzáférést
bővítő
és
humánerőforr
ás fejlesztést
támogató
programok

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

Az
on
osí
tó

Mutató vagy a
végrehajtás
kulcsfontosságú
lépése

Mértéke
gység,
adott
esetben

Alap

Régiókat
e-gória

2018-ra
vonatko
zó
részcél

2018ra
vonat
kozó
részcé
142
l

Végső
cél
(2023)

Adatfor
rás

143

A mutató
relevanciáj
ának
ismertetés
e,
adott
esetben

F N Ö F N Ö
PO
711

Inaktív
száma

résztvevők

fő

ESZA

fejlettebb

2.000

2.000

4.000

FAIR

141

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.

142

A részcélok megadhatók összesítve (férfiak+nők) vagy nemenként lebontva. „F” = férfiak, „N”=nők, „Ö”=összesen

143

A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők) vagy nemenként lebontva. „F” = férfiak, „N”=nők, „Ö”=összesen.
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7. Társadalmi
hozzáférést
bővítő
és
humánerőforr
ás fejlesztést
támogató
programok

kimeneti

PO
721

Képzési
programokban
részt
vevő
személyek száma

fő

ESZA

fejlettebb

7. Társadalmi
hozzáférést
bővítő
és
humánerőforr
ás fejlesztést
támogató
programok

pénzügyi

F1

Költségnyilatkozatb
a foglalt összeg

EUR

ESZA

fejlettebb

Kiegészítő minőségi információ az eredményességmérési keret kialakításáról
(választható)
kidolgozás alatt
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2.000

12 248 534

2.000

12 248 534

5.000

61 242 668

FAIR

FAIR

2.7.10.

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.
114.-118. táblázat: Beavatkozási kategóriák

144

(alaponként és régiókategóriánként, amennyiben a prioritási tengely egynél több alapra vagy
régiókategóriára vonatkozik)
118. táblázat:

1. dimenzió – Beavatkozási terület

Alap

ESZA

Régiókategória

fejlettebb

Prioritási tengely

Kód

Összeg (EUR)

7. Társadalmi hozzáférést
bővítő és humánerőforrás
fejlesztést támogató
programok

110

7 687 044 €

7. Társadalmi hozzáférést
bővítő és humánerőforrás
fejlesztést támogató
programok

112

30 748 173 €

7. Társadalmi hozzáférést
bővítő és humánerőforrás
fejlesztést támogató
programok

115

2 794 471 €

7. Társadalmi hozzáférést
bővítő és humánerőforrás
fejlesztést támogató
programok

116

10 890 000 €

7. Társadalmi hozzáférést
bővítő és humánerőforrás
fejlesztést támogató
programok

117

9 122 980 €

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

144
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119. táblázat:

2. dimenzió – Finanszírozási forma

Alap

ESZA

Régiókategória

fejlettebb

Prioritási tengely
7. Társadalmi hozzáférést
bővítő és humánerőforrás
fejlesztést támogató
programok

120. táblázat:

Összeg (EUR)

01

61 242 668,00 €

3. dimenzió – Területtípus

Alap

ESZA

Régiókategória

fejlettebb

Prioritási tengely

Kód

Összeg (EUR)

7. Társadalmi hozzáférést
bővítő és humánerőforrás
fejlesztést támogató
programok

01

34 908 321 €

7. Társadalmi hozzáférést
bővítő és humánerőforrás
fejlesztést támogató
programok

02

20 822 507 €

7. Társadalmi hozzáférést
bővítő és humánerőforrás
fejlesztést támogató
programok

03

5 511 840 €

121. táblázat:

4. dimenzió – Területi végrehajtási mechanizmusok

Alap

ESZA

Régiókategória

fejlettebb

Prioritási tengely
7. Társadalmi hozzáférést
bővítő és humánerőforrás
fejlesztést támogató
programok

|
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Kód

Összeg (EUR)

07

61 242 668,00 €

122. táblázat:

6. dimenzió – ESZA másodlagos téma

Alap

ESZA

Régiókategória

fejlettebb

Prioritási tengely

145

(csak ESZA)

Kód

Összeg (EUR)

7. Társadalmi hozzáférést
bővítő és humánerőforrás
fejlesztést támogató
programok

02

30 748 173 €

7. Társadalmi hozzáférést
bővítő és humánerőforrás
fejlesztést támogató
programok

06

10 481 515 €

7. Társadalmi hozzáférést
bővítő és humánerőforrás
fejlesztést támogató
programok

08

20 012 980 €

2.7.11.

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

7. Társadalmi hozzáférést bővítő és humánerőforrás fejlesztést
támogató programok

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.

145
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2.8.

FOGLALKOZTATHATÓSÁGOT SZOLGÁLÓ PROGRAMOK PRIORITÁSI TENGELY

A prioritási tengely azonosítója

8.

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.

2.8.1.

nem releváns

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, amely által
erősíthető a munkaalapú társadalom és közeledés történhet a teljes foglalkoztatottság eléréséhez. A
prioritási tengely elsődleges célja a foglalkoztatás bővítés, a munkaerő versenyképességének
növelése a KMR területén a munkaerő-kínálat fejlesztésével, a nem foglalkoztatottak
elhelyezkedésének támogatásával, elsősorban a foglalkoztathatóságot szolgáló programok
elindítása, továbbvitele révén, kiegészítve az ERFA prioritások munkaerő-kereslet, illetve
versenyképesség fejlesztésére irányuló logikáját.
A munkavállalási korú 15-64 éves népesség 32,05%-a, a munkanélküliek 8,7%-a, a fiatal
munkanélküliek 25,9%-a él a régióban, valamint a regisztrált gazdasági szervezetek 35%-a is itt
működik (Eurostat, 2013). Bár ezek a számok azt jelzik, hogy a relatív munkaerőpiaci helyzet a KMRben valamivel kedvezőbb az ország többi részénél, a térség gazdasági fejlettségéhez és súlyához
képest alulteljesít munkaerőpiaci szempontból (az ország GDP-jének 49%-át a KMR adja, Eurostat
2011), miközben az abszolút számok szerint az álláskeresők és a fiatal álláskeresők létszáma ebben
a régióban a legmagasabb.
A tervezett intézkedések elsősorban a rövidtávon az elsődleges munkaerőpiacon elhelyezkedni
képes álláskeresők foglalkoztathatóságának fejlesztését, a munkavállalók és munkáltatók
alkalmazkodóképességének javítását,az aktív korú népesség munkaerő-piaci kompetenciáinak
erősítését célozzák komplex eszköztárral.
A prioritási tengely él azzal a jogszabályi lehetőséggel (CPR 96. cikk (1) d) pont), mely alapján ESZA
esetében különböző TC-ket ötvözhet a többi prioritási tengelyhez való hozzájárulásuk elősegítésére.
Jelen prioritástengely hozzájárul több, ERFA prioritás alatt szereplő intézkedés megvalósításához
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(pl. az 1. prioritásban megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokat kiegészíti a munkavállalók
képzésének támogatása stb.).
A jelen prioritás keretében különböző TC-k alatt tervezett intézkedések szorosan kapcsolódnak
egymáshoz, például a 8. TC alatt (Ifjúsági garanciához kapcsolódóan) jelenik meg a gyakornoki
helyek támogatása, míg a duális szakképzés fejlesztése az uniós jogszabályokkal összhangban a
10.TC alá tartozik. Olyan intézkedéseket is tartalmaz jelen prioritástengely, amelyek ugyan az egyik
TC alatt jelennek meg, de a másikhoz is jelentősen hozzájárulnak, ilyen például a 8. TC alatt
szereplő, de a 10.TC-hez is hozzájáruló aktív munkaerőpiaci eszközök és Ifjúsági garancia
keretében megvalósított képzések.
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 ezért 8. és 10.TC fejlesztéseket magában
foglal. Ezáltal elkerülhető a források elaprózódása és az adminisztratív terhek növekedése.
A prioritástengely részben a GINOP 5. prioritása keretében megvalósuló országos intézkedések
KMR-re eső költségeit is finanszírozza (arányosítással).
A prioritástengely intézkedései elsősorban az ESZA keretéből kerülnek finanszírozásra. Kis
mértékben az ERFA forrásaira is szükség van kiegészítő jelleggel, keresztfinanszírozással pl. a
fiatalok vállalkozóvá válásához szükséges beruházások támogatása és a gyakornoki helyek
kialakításához kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések esetében. Az ERFA típusú beavatkozások
minden esetben egy ESZA típusú beavatkozást kísérnek.

2.8.2.

ALAP, RÉGIÓKATEGÓRIA ÉS AZ UNIÓS TÁMOGATÁS KISZÁMÍTÁSÁNAK ALAPJA

(A prioritási tengelyen belül minden egyes kombinációra megismétlendő)
Alap

ESZA

Régiókategória

fejlettebb

A
számítás
alapja
elszámolható
költség
elszámolható közkiadás)

(összes
vagy

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

nem releváns

2.8.3.

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
munkavállalói mobilitás ösztönzése révén is

2.8.3.1. 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

8.1.

Egyedi célkitűzés

Az álláskeresők – különösen az alacsony iskolai
végzettségűek – növekvő körének munkaerő-piaci
integrációja valósul meg

A
tagállam
támogatással
eredmények

által
az
elérni

uniós
kívánt

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 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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123. 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

146

|

Mutató

nem releváns

Mértékegység

nem releváns

Régiókategóri
a
(adott
esetben)

nem releváns

Bázisérték

nem releváns

Bázisév

nem
releváns

Az ERFA és a Kohéziós Alap esetében a célértékek lehetnek minőségiek vagy mennyiségiek.
263

Célérték146 (2023)

nem releváns

Adatforrás

nem releváns

A
beszámolá
s
gyakorisá
ga
nem
releváns

124. 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

CR04

Mutató

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

CR03
A program elhagyásának
147

|

Régiókate
gória

Bázisért
ék

A
célmeghatározá
shoz használt
közös kimeneti
mutató

fejlettebb

fő

munkanélküliek,
beleértve a tartós
munkanélkülieket

6200

fő

2011

fejlettebb

fő

munkanélküliek,
beleértve a tartós
munkanélkülieket

6000

fő

2011

F

A
bázisérték
és célérték
N Ö mértékegy
sége

Bázisév

A
mutató
mérték
egysé
ge

Célérték
(2023)
F

N

147

Adatfo
rrás

A
beszá
molás
gyakor
isága

6200

NFSZ,
FAIR

évente

6000

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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Azonosító

Mutató

Régiókate
gória

Bázisért
ék

A
célmeghatározá
shoz használt
közös kimeneti
mutató

fejlettebb

fő

nem releváns

2050

fő

2011

fejlettebb

fő

munkanélküliek,
beleértve a tartós
munkanélkülieket
is

3700

fő

2011

F

A
bázisérték
és célérték
N Ö mértékegy
sége

Bázisév

A
mutató
mérték
egysé
ge

Célérték
(2023)
F

147

Adatfo
rrás

A
beszá
molás
gyakor
isága

NFSZ,
FAIR

évente

NFSZ,
FAIR

évente

Ö

N

időpontjában képesítést szerző
résztvevők

PR813

CR06
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A kilépés időpontjában
képesítést, vagy tanúsítványt
szerző, alapfokú (ISCED 1),
vagy alsó középfokú (ISCED 2)
végzettséggel rendelkező
résztvevők száma

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

2050

3700

Azonosító

PR815

PR816

|
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Mutató

Az
NFSZ
fejlesztéséhez
kapcsolódó
képzéseken
képesítést, vagy tanúsítványt
szerző szakemberek száma

A KMR mindkét megyéjében
dolgozik legalább egy főállású
EURES tanácsadó

Régiókate
gória

A
mutató
mérték
egysé
ge

A
célmeghatározá
shoz használt
közös kimeneti
mutató

fejlettebb

fő

-

fejlettebb

igen/ne
m

Bázisért
ék
F

A
bázisérték
és célérték
N Ö mértékegy
sége
-

nem

fő

Bázisév

Célérték
(2023)
F

-

147

Adatfo
rrás

A
beszá
molás
gyakor
isága

célérték
nélkül

NFSZ

évente

igen

NFSZ

N

Ö

125. 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

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

148

)

Bázisév

Célérték
(2023)
F

nem
releváns

N

149

Adatfor
rás

A
beszámol
ás
gyakorisá
ga

nem
releváns

nem
releváns

Ö

nem releváns

148

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.).

149

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.

|

267

2.8.3.2. A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések
(beruházási prioritásként)
2.8.3.3. 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 rövidtávon 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
végzettségűek
foglalkoztathatóságának javítása hatékonyabb aktív eszközök segítségével

–

A foglalkoztatási szolgálat által az álláskeresők részére nyújtott aktív munkaerőpiaci eszközök,
azaz szolgáltatások, ösztönzők és támogatások (pl. munkaerőpiaci relevanciával bíró 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: az NGM irányítása mellett NFSZ-en (illetve egyes intézkedések
esetében az NFA-n) keresztül, az álláskeresők, illetve az őket foglalkoztatók.
Ahhoz, hogy az aktív munkaerő-piaci intézkedések megvalósítása hatékonyabb és
eredményesebb legyen, szükséges a munkerőpiaci szolgáltatások fejlesztése. Ehhez
szükséges a foglalkoztatási szolgálat által nyújtott szolgáltatások minőségének,

|

268

célzottságának, kapacitásainak javítása, valamint a foglalkoztatási szolgálat szolgáltató,
támogató, fejlesztő, közvetítő szerepének erősítése, a nem állami szolgáltatókkal való
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
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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
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

2.8.3.4. 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. Az arányosítás alapja – a munkaerő-piaci szolgáltatások
célcsoportját figyelembe véve - a regisztrált álláskeresők havi átlaglétszámának (2013)
regionális eloszlása, ami alapján a KRM vonatkozásában 16,6%-os arányosítási kulcs
alkalmazandó.
Horizontális szempontok érvényesítése: kötelező elvárás minden projektgazdával szemben,
aminek a megvalósításához útmutató áll majd rendelkezésükre.
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2.8.3.5. 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) 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 eszközök tervezett alkalmazása

Pénzügyi eszköz nem tervezett

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

Nagyprojekt nem tervezett
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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;

2.8.3.7. Kimeneti mutatók beruházási prioritásonként és adott esetben régiókategóriánként
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iv.alpontja)
126. táblázat:
Közös és programspecifikus kimeneti mutatók
(beruházási prioritásonként, régiókategóriánkénti bontásban az ESZA és adott esetben az ERFA tekintetében)
Azonosító

Mutató

Mértékegy
ség

Alap

Régiókategóri
a
(adott
esetben)

Célérték (2023)150

F

A
beszámolás
gyakorisága

Ö

CO01

Munkanélküliek, beleértve a
tartósan munkanélkülieket is

fő

ESZA

fejlettebb

12500

NFSZ, FAIR

évente

CO09

Alapfokú (ISCED 1), vagy
alsó középfokú (ISCED 2)
végzettséggel
rendelkező
személyek

fő

ESZA

fejlettebb

4100

NFSZ, FAIR

évente

PO811

Az NFSZ fejlesztéséhez
kapcsolódó
képzésekben
résztvevő szakértők száma

fő

ESZA

fejlettebb

célérték nélkül

NFSZ, FAIR

évente

150

|

N

Adatforrás

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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2.8.4.

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

2.8.4.1. 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

8.2.

Egyedi célkitűzés

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

A
tagállam
támogatással
eredmények

által
az
elérni

uniós
kívánt

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 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.

|

Azonosító

8.3.

Egyedi célkitűzés

A fiatalok részvétele nő a gyakornoki és a
vállalkozóvá válást segítő programokban

273

A
tagállam
támogatással
eredmények

által
az
elérni

uniós
kívánt

Cél, hogy a 25 év alatti fiatalok jobban hozzáférjenek a
gyakornoki helyekhez és több vállalkozást indítsanak
el.
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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127. 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

Mértékegység

Régiókategóri
a
(adott
esetben)

Bázisérték

Bázisév

Célérték151 (2023)

Adatforrás

A
beszámolá
s
gyakoriság
a

nem
releváns

nem releváns

nem releváns

nem releváns

nem releváns

nem
releváns

nem releváns

nem releváns

nem
releváns

151

|

Az ERFA és a Kohéziós Alap esetében a célértékek lehetnek minőségiek vagy mennyiségiek.
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128. 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

Régiókate
gória

A
mutató
mérték
egysé
ge

A
célmeghatározá
shoz használt
közös kimeneti
mutató

Bázisért
ék

1800

PR821

Az
Ifjúsági
Garanciához
kapcsolódóan az NFSZ által
megvalósított
program
keretében
foglalkoztatásban
levő résztvevők

fejlettebb

fő

nem releváns

PR822

Az
Ifjúsági
Garanciához
kapcsolódóan az NFSZ által
megvalósított
program
segítségével képesítést, vagy
tanúsítványt szerző résztvevők

fejlettebb

fő

nem releváns

152

|

Mutató

F

A
bázisérték
és célérték
N Ö mértékegy
sége

fő

fő

Bázisév

Célérték
(2023)
F

2014

152

Adatfo
rrás

A
beszá
molás
gyakor
isága

1800

NFSZ,
FAIR

évente

célérték
nélkül

NFSZ,
FAIR

évente

N

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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Azonosító

|

Mutató

Régiókate
gória

A
mutató
mérték
egysé
ge

A
célmeghatározá
shoz használt
közös kimeneti
mutató

Bázisért
ék

1000

PR823.

Az
Ifjúsági
Garanciához
kapcsolódóan az NFSZ által
megvalósított programból való
kilépés után hat hónappal
foglalkoztatásban
levő
résztvevők

fejlettebb

fő

nem releváns

PR824

Az Ifjúsági Garancia program
végrehajtásával
kapcsolatos
képzésben tanúsítványt szerző
szakértők száma

fejlettebb

fő

nem releváns

PR831

Gyakornoki vagy vállalkozóvá
válást
segítő
program
elhagyásának
időpontjában
foglalkoztatásban – beleértve
az önfoglalkoztatást – levő
résztvevők

fejlettebb

fő

nem releváns
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F

A
bázisérték
és célérték
N Ö mértékegy
sége

200

fő

fő

Bázisév

Célérték
(2023)
F

2014

2013

152

Adatfo
rrás

A
beszá
molás
gyakor
isága

1000

NFSZ,
FAIR

évente

célérték
nélkül

NFSZ

évente

200

NFSZ,
FAIR

évente

N

Ö

129. 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

Mutató

nem releváns

A
mutató
mértékegység
e

A
célmeghatároz
áshoz használt
közös kimeneti
mutató

Bázisért
ék

nem releváns

nem releváns

nem
releváns

F

N

Ö

153

)

A bázisérték
és célérték
mértékegys
ége

Bázisév

nem
releváns

nem
releváns

Célérték
(2023)
F

N

154

Adatforr
ás

A
beszámolá
s
gyakoriság
a

nem
releváns

nem
releváns

Ö

nem releváns

153

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.).

154

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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2.8.4.2. A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések
(beruházási prioritásként)
2.8.4.3. 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 benyújtotta 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 6, illetve később 4 hónapon belül fel kell, hogy kínáljon
valamilyen konkrét segítséget vagy támogatást az elhelyezkedéshez, a munkatapasztalatszerzéshez vagy az oktatásba, szakképzésbe való be/visszalépéshez. Az Ifjúsági Garancia
megvalósítása egységes rendszerben történik, abban előnyt élvez a hátrányos helyzetű fiatalok
bevonása, illetve a támogatásokhoz a hátrányos helyzetűek kedvezőbb feltételek mellett
juthatnak hozzá.
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. Az intézkedés
eredményes megvalósításához alapvetően szükséges a személyre szabott szolgáltatások
biztosítása, aminek egyik eleme a megfelelő minőségű mentor szolgáltatás. Ezért ezeknek a
szolgáltatásoknak a fejlesztését is támogatja az intézkedés, beleértve többek között a
Magyarországnak szóló országspecifikus ajánlásban is hivatkozott mentor hálózat fejlesztését
is. 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

|

279

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
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

2.8.4.4. A műveletek kiválasztásában alkalmazandó vezérelvek
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás
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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.
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. A beruházási
prioritás keretében megvalósuló országos fejlesztések esetén a KMR és a konvergencia
régiók között a költségeket arányosan kell megosztani. Az arányosítás alapja – figyelembe
véve az Ifjúsági Garancia e beruházási prioritás keretében megvalósuló intézkedéseinek
célcsoportját - a 25 év alatti regisztrált álláskeresők havi átlaglétszámának (2013) regionális
eloszlása, ami alapján a KRM vonatkozásában 11,26%-os arányosítási kulcs
alkalmazandó.
Horizontális szempontok érvényesítése: kötelező elvárás a projektgazdával szemben,
aminek a megvalósításához útmutató áll majd rendelkezésükre.

2.8.4.5. 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) 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 eszközök tervezett alkalmazása

Pénzügyi eszköz nem tervezett

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

Nagyprojekt nem tervezett
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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

2.8.4.7. Kimeneti mutatók beruházási prioritásonként és adott esetben régiókategóriánként
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iv.alpontja)
130. táblázat:
3. táblázat: Közös és programspecifikus kimeneti mutatók
(beruházási prioritásonként, régiókategóriánkénti bontásban az ESZA és adott esetben az ERFA tekintetében)
Azonosító

Mutató

Mértékegy
ség

Alap

Régiókategória (adott
esetben)

Célérték (2023)155

F

155

|

PO821

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

fő

ESZA

fejlettebb

PO831

Gyakornoki,
illetve
vállalkozóvá válást segítő
programban 25 éven aluli
résztvevők

fő

ESZA

fejlettebb

N

Adatforrás

A
beszámolás
gyakorisága

NFSZ, FAIR

évente

NFSZ, FAIR

évente

Ö

4000

225

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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PO822
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Az Ifjúsági Garancia program
végrehajtásával kapcsolatos
képzésben
résztvevő
szakértők száma

fő

ESZA

fejlettebb

célérték nélkül

NFSZ

évente

2.8.5.

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

2.8.5.1. 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

8.4.

Egyedi célkitűzés

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

A
tagállam
támogatással
eredmények

által
az
elérni

uniós
kívánt

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 fejlesztések eredményeként növekszik a munkahelyi
rugalmasság a vállalatoknál, ezáltal növelve a
munkáltatók
és
a
munkavállalók
alkalmazkodóképességét, valamint javul a munkaügyi
ellenőrzés hatékonysága és a be nem jelentett
munkavégzéssel, valamint a munkaegészségüggyel és
munkavédelemmel
kapcsolatos
munkaadói
és
munkavállalói tudatosság. A hátrányos helyzetű
álláskeresőknek
(pl.:
kisgyermekesek,
idős
hozzátartozót gondozók) több lehetősége lesz a
rugalmas
foglalkoztatási
formákhoz
való
hozzáféréshez,
a
munka
és
a
magánélet
összehangolására.
Az
intézkedések
emellett
hozzájárulnak a be nem jelentett munkavállalás
visszaszorításához,
a
jogtudatos
magatartás
elterjesztéséhez, és a foglalkoztatás bővüléséhez.
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131. 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

156

|

Mutató

nem releváns

Mértékegység

nem releváns

Régiókategóri
a (adott
esetben)

nem releváns

Bázisérték

nem releváns

Bázisév

nem
releváns

Az ERFA és a Kohéziós Alap esetében a célértékek lehetnek minőségiek vagy mennyiségiek.
286

Célérték156 (2023)

nem releváns

Adatforrás

nem releváns

A
beszámolá
s
gyakoriság
a
nem
releváns

132. 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

PR841

PR842

157

|

Mutató

Régiókate
gória

A
mutató
mérték
egysé
ge

A
célmeghatározá
shoz használt
közös kimeneti
mutató

A támogatásban részesült,
rugalmas foglalkoztatási
formákat bevezető, vagy
jogszerű foglalkoztatással
kapcsolatos intézkedést
bevezető munkáltatók száma

fejlettebb

db

nem releváns

A támogatásban részesült,
jogszerű foglalkoztatással
kapcsolatos intézkedés
keretében tájékoztatást
és/vagy segítséget kapott
munkaerő-piaci szereplők
száma

fejlettebb

db

nem releváns

Bázisért
ék
F

A
bázisérték
és célérték
N Ö mértékegy
sége

Bázisév

F

db

7000

db

Célérték
(2023)

2013

157

Adatfo
rrás

A
beszá
molás
gyakor
isága

célérték
nélkül

FAIR

évente

10000

FAIR

évente

N

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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133. 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

Mutató

nem releváns

A
mutató
mértékegység
e

A
célmeghatároz
áshoz használt
közös kimeneti
mutató

Bázisért
ék

nem releváns

nem releváns

nem
releváns

F

N

Ö

158

)

A bázisérték
és célérték
mértékegys
ége

Bázisév

nem
releváns

nem
releváns

Célérték
(2023)
F

N

159

Adatforr
ás

A
beszámolá
s
gyakoriság
a

nem
releváns

nem
releváns

Ö

nem releváns

158

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.).

159

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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2.8.5.2. A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések
(beruházási prioritásként)
2.8.5.3. 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
foglalkoztatás ösztönzése

és

munka

minőségének

ösztönzése

és

a

jogszerű

A foglalkoztatás rugalmas módjaival mind a keresleti, mind a kínálati oldalon potenciális
„tartalékok” szabadíthatók fel, ami növelheti a foglalkoztatottak számát, illetve hozzájárulhat a
munkahelyek megtartásához. 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. Ebbe
beleértendő a gyermekgondozási ellátásokhoz való hozzáférés célzott támogatása is
munkavállalói oldalról, ami összhangban áll az Európai Bizottság 2013. évi országspecifikus
ajánlásával, és komplementer a gyermekellátási szolgáltatásoknak a TOP keretében
megvalósuló fejlesztésével. A munkaerő-piaci rugalmassághoz szükséges továbbá a
szerkezetváltáshoz és egyéb társadalmi-gazdasági változásokhoz való alkalmazkodás
támogatása, különösen a pozitív munkaerő-piaci átmenetek segítése érdekében (például a
munkahelyük elvesztésével fenyegetettek újbóli elhelyezkedését segítő szolgáltatásokkal,
képzéssel, célzott munkaerő-költség csökkentéssel). Az intézkedés kapcsolódik a VEKOP 6.
prioritás alatt megvalósuló, a 3 év alatti életkorú gyermekek nappali ellátását nyújtó
intézmények infrastrukturális fejlesztéséhez.
Főbb célcsoportok: KMR-ben működő 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
Mind adópolitikai, mind társadalmi szempontból fontos cél, hogy a foglalkoztatáson belül
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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.
Célzott beavatkozásokkal és támogatásokkal segítenünk kell a kkv-knál a munkavédelem és
munkaegészségügy fejlesztését elsősorban a leginkább veszélyeztetett ágazatokban (pl.
kockázatmegelőzési intézkedések, kockázatértékelési eszköz alkalmazása), elő kell segítenünk
a technológiai újítások miatt újonnan felmerülő munkahelyi kockázatok azonosítását, és a
demográfiai változásokból eredő munkahelyi kihívások kezelését.
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: KMR-ben működő 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

2.8.5.4. 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. A beruházási prioritás keretében tervezett
intézkedések tartalmát figyelembe véve az arányosítási kulcs két mutató súlyozott átlaga
alapján került megállapításra. 60%-os arányban a 15-64 éves népesség regionális
eloszlását (2011, KSH Népszámlálás) vettük figyelembe (mivel a foglalkoztatottakat és a
jelenleg nem foglalkoztatottakat egyaránt érinthetik potenciálisan az intézkedések), 40%-os
arányban pedig a gyes-en lévők eloszlását vettük figyelembe a rugalmas foglalkoztatást,
valamint a család és a munka összehangolását segítő intézkedésekre tekintettel. A fentiek
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alapján a KMR vonatkozásában 27,8%-os arányosítási kulcs alkalmazandó.
-

Horizontális szempontok érvényesítése: kötelező elvárás a projektgazdával szemben,
aminek a megvalósításához útmutató áll majd rendelkezésükre.

2.8.5.5. 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

Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása

Pénzügyi eszköz nem tervezett

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

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

2.8.5.7. Kimeneti mutatók beruházási prioritásonként és adott esetben régiókategóriánként
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iv.alpontja)

134. táblázat:
Közös és programspecifikus kimeneti mutatók
(beruházási prioritásonként, régiókategóriánkénti bontásban az ESZA és adott esetben az ERFA tekintetében)
Azonosító

Mutató

Mértékegy
ség

Alap

Régiókategória (adott
esetben)

Célérték (2023)160

F

PO841

160

|

A rugalmas foglalkoztatási
formák bevezetésére vagy
jogszerű foglalkoztatásra
irányuló projektek száma

db

ESZA

fejlettebb

N

Adatforrás

A
beszámolás
gyakorisága

FAIR

évente

Ö

3

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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2.8.6.

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

2.8.6.1. 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

8.5.

Egyedi célkitűzés

A munkavállalási korú lakosság, különösen az
alacsony képzettségűek részvétele nő a munkaerőpiaci kompetenciákat javító formális képzésekben

A
tagállam
támogatással
eredmények

által
az
elérni

uniós
kívánt

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 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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135. 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

Mértékegység

Régiókategóri
a
(adott
esetben)

Bázisérték

Bázisév

Célérték161 (2023)

Adatforrás

A
beszámolá
s
gyakorisá
ga

nem
releváns

nem releváns

nem releváns

nem releváns

nem releváns

nem
releváns

nem releváns

nem releváns

nem
releváns

161

|

Az ERFA és a Kohéziós Alap esetében a célértékek lehetnek minőségiek vagy mennyiségiek.
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136. 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

PR851

162

|

Mutató

A képzés során tanúsítványt,
vagy képesítést szerző
résztvevők száma

Régiókate
gória

fejlettebb

A
mutató
mérték
egysé
ge

A
célmeghatározá
shoz használt
közös kimeneti
mutató

Bázisért
ék

fő

nem releváns

20.000

F

A
bázisérték
és célérték
N Ö mértékegy
sége

fő

Bázisév

Célérték
(2023)
F

2013

N

162

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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137. 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

Mutató

nem releváns

A
mutató
mértékegység
e

A
célmeghatároz
áshoz használt
közös kimeneti
mutató

Bázisért
ék

nem releváns

nem releváns

nem
releváns

F

N

Ö

163

)

A bázisérték
és célérték
mértékegys
ége

Bázisév

nem
releváns

nem
releváns

Célérték
(2023)
F

N

164

Adatforr
ás

A
beszámolá
s
gyakoriság
a

nem
releváns

nem
releváns

Ö

nem releváns

163

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.).

164

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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2.8.6.2. A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések
(beruházási prioritásként)
2.8.6.3. 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 munkaerőpiaci, 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
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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
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.
Az intézkedések hozzájárulnak a Duna Régió Stratégia 9. prioritási területének akcióihoz (az
emberi erőforrásba és képességekbe való befektetés).
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.
2.8.6.4. 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 kompetenciafejlesztési 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.
A beruházási prioritás keretében megvalósuló országos fejlesztések esetén a KMR és a
konvergencia régiók között a költségeket arányosan kell megosztani. A beruházási prioritás
keretében tervezett intézkedések tartalmát figyelembe véve az arányosítási kulcs két
mutató súlyozott átlaga alapján került megállapításra. 42,2%-os arányban az alacsony
iskolai végzettségű népesség regionális eloszlását vettük figyelembe (tekintettel arra, hogy
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az output indikátorokhoz tartozó célértékeket figyelembe véve az összes képzésben
résztvevő 42,2%-a alacsony képzettségű lesz), 57,2%-os arányban pedig a képzési
intézkedések általános célcsoportját jelentő 15-64 éves népesség regionális eloszlását
vettük figyelembe (2011, KSH Népszámlálás). A fentiek alapján a KMR vonatkozásában
27,76%-os arányosítási kulcs alkalmazandó.
- Horizontális szempontok érvényesítése: kötelező elvárás a projektgazdával szemben, aminek
a megvalósításához útmutató áll majd rendelkezésükre.
2.8.6.5. 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
a rugalmas tanulási formák előmozdítása,
többek között a pályaorientáció és a
megszerzett kompetenciák elismerése révén

Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása

Pénzügyi eszköz nem tervezett

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

Nagyprojekt nem tervezett
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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

2.8.6.7. Kimeneti mutatók beruházási prioritásonként és adott esetben régiókategóriánként
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iv. alpontja)
138. táblázat:

Közös és programspecifikus kimeneti mutatók

(beruházási prioritásonként, régiókategóriánkénti bontásban az ESZA és adott esetben az ERFA tekintetében)
Azonosító

Mutató

Mértékegy
ség

Alap

Régiókategória (adott
esetben)

Célérték (2023)

Adatforrás

A
beszámolás
gyakorisága

NFSZ, FAIR

évente

fejlettebb

Célérték nélküli
programspecifikus
nyomonkövetési
indikátor

NFSZ, FAIR

évente

fejlettebb

Célérték nélküli
programspecifikus
nyomonkövetési
indikátor

NFSZ, FAIR

évente

F

PO851

A képzésben részt vevők
száma

PO852

Munkahelyi képzésben részt
vevők száma

PO853

165

|

Munkaerő-piaci
kompetencia-fejlesztésben
részt vevők száma

fő

fő

fő

ESZA

ESZA

ESZA

165

fejlettebb

N

Ö

25.300

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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Munkaerő-piaci
kompetencia-fejlesztésben
részt vevő alapfokú (ISCED
1), vagy alsó középfokú
(ISCED 2) végzettséggel
rendelkező résztvevők

fő

ESZA

fejlettebb

Célérték nélküli
programspecifikus
nyomonkövetési
indikátor

NFSZ, FAIR

évente

2.8.7.

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

2.8.7.1. 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

8.6.

Egyedi célkitűzés

Kompetencia alapú képzések elterjedtsége nő

A
tagállam
támogatással
eredmények

által
az
elérni

uniós
kívánt

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 fejlesztések eredményeként javul a szakképzés és
felnőttképzés minősége, munkaerő-piaci relevanciája.
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139. 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

Mértékegység

Régiókategóri
a
(adott
esetben)

Bázisérték

Bázisév

Célérték166 (2023)

Adatforrás

A
beszámolá
s
gyakoriság
a

nem
releváns

nem releváns

nem releváns

nem releváns

nem releváns

nem
releváns

nem releváns

nem releváns

nem
releváns

166

|

Az ERFA és a Kohéziós Alap esetében a célértékek lehetnek minőségiek vagy mennyiségiek.
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140. 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

Régiókate
gória

A
mutató
mérték
egysé
ge

A
célmeghatározá
shoz használt
közös kimeneti
mutató

PR861

A
kompetencia-alapú
képzésekben bevezetett új
tananyagok,
módszertanok
száma

fejlettebb

db

nem releváns

PR862

A
kompetencia
alapú
képzésekhez
készített
tananyagok alkalmazását célzó
képzéseken képesítést, vagy
tanúsítványt
szerző
szakemberek száma

fejlettebb

fő

nem releváns

167

|

Mutató

Bázisért
ék
F

A
bázisérték
és célérték
N Ö mértékegy
sége

720

fő

Bázisév

Célérték
(2023)
F

2014

167

Adatfo
rrás

A
beszá
molás
gyakor
isága

célérték
nélkül

NFSZ,
FAIR

évente

720

NFSZ,
FAIR

évente

N

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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141. 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

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

168

)

Bázisév

Célérték
(2023)
F

nem
releváns

N

169

Adatfor
rás

A
beszámol
ás
gyakorisá
ga

nem
releváns

nem
releváns

Ö

nem releváns

168

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.).

169

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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2.8.7.2. A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések
(beruházási prioritásként)
2.8.7.3. 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 és a hátrányos helyzetű csoportok többségi
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oktatásban való inkluzív részvételének előmozdítását célzó 2013. évi országspecifikus
ajánlással – 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,
így ösztönözve a hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci esélyeinek növelését.
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 rész
szakképesítés 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. A szakképzésből történő lemorzsolódás
megakadályozását célzó intézkedések esetében a fő célcsoport azon hátrányos helyzetű
tanulók köre, akik a korai iskolaelhagyás szempontjából kockázatosnak minősülnek.
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.
2.8.7.4. A műveletek kiválasztásában alkalmazandó vezérelvek
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
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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. A beruházási prioritás keretében megvalósuló
országos fejlesztések esetén a konvergencia régiók és a KMR között a költségeket
arányosan kell megosztani. A beruházási prioritás keretében tervezett intézkedések
tartalmát figyelembe véve az arányosítási kulcs két mutató súlyozott átlaga alapján került
megállapításra. 50%-os arányban a szakképzésben tanulók regionális eloszlását, 50-%os
arányban a képzési intézkedések általános célcsoportját jelentő 15-64 éves népesség
regionális eloszlását vettük figyelembe (2011, KSH Népszámlálás). Ezt a megközelítést
indokolja, hogy a képzési rendszert érintő fejlesztések az iskolarendszerű szakképzésben
és a felnőttképzésben résztvevőket egyaránt érintik. A fentiek alapján a KMR
vonatkozásában 27,38%-os arányosítási kulcs alkalmazandó.
-

Horizontális szempontok érvényesítése: Kötelező elvárás a projektgazdával szemben,
aminek a megvalósításához útmutató áll majd rendelkezésükre.

2.8.7.5. 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) 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 eszközök tervezett alkalmazása

Pénzügyi eszköz nem tervezett

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

Nagyprojekt nem tervezett

|

309

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

2.8.7.7. Kimeneti mutatók beruházási prioritásonként és adott esetben régiókategóriánként
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iv.alpontja)

142. táblázat:
Közös és programspecifikus kimeneti mutatók
(beruházási prioritásonként, régiókategóriánkénti bontásban az ESZA és adott esetben az ERFA tekintetében)
Azonosító

Mutató

Mértékegy
ség

Alap

Régiókategóri
a
(adott
esetben)

Célérték (2023)170

F

PO861

PO862

170

|

N

Adatforrás

A
beszámolás
gyakorisága

Ö

Az intézkedések keretében
kidolgozott új tananyagok,
módszertan száma

db

ESZA

fejlettebb

célérték nélkül

NFSZ, FAIR

évente

A kompetencia alapú
képzésekhez készített
tananyagok alkalmazását
célzó képzéseken résztvevő
szakemberek száma

fő

ESZA

fejlettebb

800

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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2.8.8.

SZOCIÁLIS INNOVÁCIÓ, TRANSZNACIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS HOZZÁJÁRULÁS AZ 1–7.
171

TEMATIKUS CÉLKITŰZÉSHEZ

172

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

8. Foglalkoztathatóságot szolgáló programok prioritási tengely

nem releváns

171

Csak az ESZA által támogatott programokra.

172

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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2.8.9.

EREDMÉNYESSÉGMÉRÉSI KERET

(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának v. alpontja és II. melléklete)
143. táblázat:
A prioritási tengely eredményességmérési kerete
173
(alaponként, az ERFA és az ESZA tekintetében, és régiókategóriánként)
Prioritási
tengely

8.
Foglalkoz
tathatósá
got

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

kimeneti

Azon
osító

Mutató vagy a
végrehajtás
kulcsfontosságú
lépése

Mértéke
gység,
adott
esetben

Alap

Régiókateg
ória

2018-ra
vonatkozó
részcél

2018-ra
vonatkozó
174
részcél
F

CO0
1.

munkanélküliek,
beleértve a
tartósan

fő

ESZA

fejlettebb

3100

N

Ö

3100

Végső cél
175
(2023)

Adatforr
ás

F

N

12500

Ö

NFSZ,
FAIR

A
mutató
relevanciájá
nak
ismertetése,
adott
esetben

nem releváns

173

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.

174

A részcélok megadhatók összesítve (férfiak+nők) vagy nemenként lebontva. „F” = férfiak, „N”=nők, „Ö”=összesen

175

A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők) vagy nemenként lebontva. „F” = férfiak, „N”=nők, „Ö”=összesen.
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szolgáló
programo
k
prioritási
tengely
8.
Foglalkoz
tathatósá
got
szolgáló
programo
k
prioritási
tengely
8.
Foglalkoz
tathatósá
got
szolgáló
programo
k
prioritási
tengely

munkanélkülieket
is

kimeneti

PO8
51

Képzésben
résztvevők száma

fő

ESZA

fejlettebb

5000

5000

25300

NFSZ,
FAIR

pénzügyi

F1

Költségnyilatkozat
ba foglalt összeg

EUR

ESZA

fejlettebb

12 220 004

12 220 004

61 100 019

FAIR

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

|
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nem releváns

2.8.10.

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.
140–144. táblázat:

Beavatkozási kategóriák

176

(alaponként és régiókategóriánként, amennyiben a prioritási tengely egynél több alapra vagy
régiókategóriára vonatkozik)
144. táblázat:

1. dimenzió – Beavatkozási terület

Alap

ESZA

Régiókategória

fejlettebb

Prioritási tengely

Kód

Összeg (EUR)

8. Foglalkoztathatóságot
Szolgáló Programok

102

30 240 043 €

8. Foglalkoztathatóságot
Szolgáló Programok

103

8 446 940 €

8. Foglalkoztathatóságot
Szolgáló Programok

105

1 689 387 €

8. Foglalkoztathatóságot
Szolgáló Programok

117

15 627 669 €

8. Foglalkoztathatóságot
Szolgáló Programok

118

5 095 980 €

145. táblázat:

2. dimenzió – Finanszírozási forma

Alap

ESZA

Régiókategória

fejlettebb

Prioritási tengely
8. Foglalkoztathatóságot
Szolgáló Programok

176

|

Kód

Összeg (EUR)

01

61 100 019 €

Az összegek tartalmazzák az uniós támogatás teljes összegét (fő allokáció és az eredményességi
tartalékból nyújtott összeg).
A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának.
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146. táblázat:

3. dimenzió – Területtípus

Alap

ESZA

Régiókategória

fejlettebb

Prioritási tengely

Kód

Összeg (EUR)

8. Foglalkoztathatóságot
Szolgáló Programok

01

34 827 011 €

8. Foglalkoztathatóságot
Szolgáló Programok

02

20 774 006 €

8. Foglalkoztathatóságot
Szolgáló Programok

03

5 499 002 €

147. táblázat:

4. dimenzió – Területi végrehajtási mechanizmusok

Alap

ESZA

Régiókategória

fejlettebb

Prioritási tengely
8. Foglalkoztathatóságot
Szolgáló Programok

148. táblázat:

Összeg (EUR)

07

61 100 019 €

6. dimenzió – ESZA másodlagos téma

Alap

ESZA

Régiókategória

fejlettebb

Prioritási tengely

177

(csak ESZA)

Kód

Összeg (EUR)

8. Foglalkoztathatóságot
Szolgáló Programok

03

1 689 387,00 €

8. Foglalkoztathatóságot
Szolgáló Programok

06

30 240 043,00 €

8. Foglalkoztathatóságot
Szolgáló Programok

08

29 170 589,00 €

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

177

|

Kód
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2.8.11.

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)

A

(prioritási tengelyenként)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának vii. alpontja)

Prioritási tengely
nem releváns

|
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8. Foglalkoztathatóságot szolgáló programok

2.9.

KÖZIGAZGATÁSI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSI FEJLESZTÉSEK

A prioritási tengely azonosítója

9

A prioritási tengely címe

Közigazgatási és közszolgáltatási fejlesztések

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

2.9.1.

EGYNÉL TÖBB RÉGIÓKATEGÓRIÁRA, TEMATIKUS CÉLKITŰZÉSRE VAGY ALAPRA
VONATKOZÓ PRIORITÁSI TENGELY KIALAKÍTÁSÁNAK INDOKOLÁSA ( ADOTT ESETBEN)

A prioritási tengely a "11, a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának
javítása és hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulás” tematikus célkitűzéshez
kapcsolódik, egy régiókategóriát és egy alapot takar. A prioritás a KÖFOP 1. és 2.
prioritásán belül megvalósuló országos kihatású fejlesztések Közép-Magyarország
régióban megvalósuló fejlesztéseihez, valamint ezeknek helyi elemeihez járul hozzá.

2.9.2.

|

ALAP, RÉGIÓKATEGÓRIA ÉS AZ UNIÓS TÁMOGATÁS KISZÁMÍTÁSÁNAK ALAPJA

Alap

ESZA

Régiókategória

Fejlett

A számítás alapja (elszámolható közkiadás vagy
összes elszámolható költség)

összes elszámolható költség

A legkülső régiókra és az északi ritkán lakott
régiókra vonatkozó régiókategóriák (adott esetben)

Nem releváns
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2.9.3.

BERUHÁZÁSI PRIORITÁS

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

1304/2013/EU RENDELET 3 cikk d) i

2.9.3.1. 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

9.1

Egyedi célkitűzés

A közigazgatási szervezetek hatékonyságságának
fejlesztése

A tagállam által az uniós
támogatással elérni kívánt
eredmények

Az egyedi célkitűzéstől a következő eredmények
megvalósulását várjuk:
•
a közigazgatási szervek belső szervezeti
rendszere egyszerűsödik, növelve a működésük
hatékonyságát;
•
kiküszöbölésre kerülnek az egyes
szervezetek közötti párhuzamos feladatellátások;
•
az egyablakos ügyfélszolgálatokon
elindítható ügyek száma növekszik;
az egyszerűbb működés révén az ügyfelek számára
érzékelhető módon csökken az átfutási idő, vagy az
eljárások költségei.

Azonosító

9.2

Egyedi célkitűzés

A közigazgatási humán erőforrás felkészültségének
fejlesztése

A tagállam által az uniós
támogatással elérni kívánt
eredmények

Az egyedi célkitűzéstől a következő eredmények
megvalósulását várjuk:
•
a közigazgatás hatékonyságának
növeléséhez szükséges kompetencia kialakítása;
•
a korszerű közigazgatási menedzsment és
szervezési módszerek alkalmazásához szükséges

|
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kompetencia kialakítása;
•
a közszolgálati életpályák működéséhez
szükséges kompetencia kialakítása;
•
a közigazgatás hatékony működéséhez
szükséges tudásmenedzsment rendszer kialakítása.
Azonosító

9.3

Egyedi célkitűzés

Az elektronikus ügyintézés lehetőségének bővítése

A tagállam által az uniós
támogatással elérni kívánt
eredmények

Az egyedi célkitűzéstől a következő eredmények
megvalósulását várjuk:
•
Az elektronikus formában elindítható ügyek
száma növekszik..
•
Átlagos átfutási idő és/vagy az eljárások
ügyfelek felé felmerülő költsége csökken a még
nem egyszerűsített eljárásokban.

|

Azonosító

9.4

Egyedi célkitűzés

Az átláthatóság növelése

A tagállam által az uniós
támogatással elérni kívánt
eredmények

Az egyedi célkitűzéstől a következő eredmények
megvalósulását várjuk:
•
Megerősődnek a korrupció megelőzését
szolgáló kapacitások.
•

Javul a korrupciós ügyek felderítési aránya.

•

Csökkennek a korrupciós kockázatok.

Azonosító

9.5

Egyedi célkitűzés

A helyi közszolgáltatások információs bázisának
fejlesztése

A tagállam által az uniós
támogatással elérni kívánt
eredmények

Az egyedi célkitűzéstől a következő eredmények
megvalósulását várjuk:

319

•
minden magyarországi településen sor kerül
a közszolgáltatásokkal kapcsolatos egységes és
reprezentatív elégedettségmérésre, a program
időszaka alatt legalább két alkalommal, így a helyi

szakemberek visszajelzést kapnak a szolgáltatások
minőségéről, ami alapján a helyi közszolgáltatások
szervezésének minősége javítható,
•
bevezetésre kerül az Integrált
Közszolgáltatási Információs Rendszer, így a
szervezési feladatokhoz biztosítva lesz a szükséges
adatbázis.
•
legalább 2000 a helyi közszolgáltatások
szervezésével foglalkozó szakember vesz részt
továbbképzésen. Megújuló módszertani ismereteik
segíteni fogják az optimalizáció elvégzését.
•
a kutatásokon keresztül bővül a kihívások
kezelését segítő, a magyarországi sajátosságra
adaptált közszolgáltatás szervezési módszertani
eszköztár.Csökkennek a korrupciós kockázatok.

Azonosító

9.6

Egyedi célkitűzés

A helyi közszolgáltatások helyi léptékű
optimalizációja

A tagállam által az uniós
támogatással elérni kívánt
eredmények

Az egyedi célkitűzéstől a következő eredmények
megvalósulását várjuk:
•
minden járásban átfogó felmérés készül a
helyi közszolgáltatások optimalizációjához
szükséges döntések megalapozása érdekében;
•
az innovatív közszolgáltatás szervezési
projekteken keresztül új szervezési megoldások,
módszertanok honosodnak meg a
közszolgáltatásban.

|
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149. 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

178

|

Mutató

nem releváns

Mértékegység

nem releváns

Régiókategória
(adott esetben)

nem releváns

Bázisérték

nem releváns

Bázisév

nem
releváns

Az ERFA és a Kohéziós Alap esetében a célértékek lehetnek minőségiek vagy mennyiségiek.
321

Célérték178
(2023)

nem releváns

Adatforrás

nem releváns

A
beszámolás
gyakorisága
nem
releváns

150. 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)

Azonos
ító

Mutató

Régiókateg
ória

A mutató
mértékegys
ége

A
célmeghatározá
shoz használt
közös kimeneti
mutató

Bázisérték

Ö

F N

bázisérték
és célérték
mértékegys
ége

Bázis
év

Célérték
(2023)
F N

179

Ö

Adatforr
ás

A
beszámo
lás
gyakoris
ága

PR911

E-kormányzás
transzparencia
indexe

fejlettebb

%

Nem releváns

-

-

23,4

%

2013

-

-

növekv
ő

EUROST
AT
Digitális
Agenda

2 évente

PR931

Eközbeszerzési
alkalmazás
használata

fejlettebb

%

Nem releváns

-

-

11,6

%

2013

-

-

növekv
ő

EUROST
AT,
EU
Digitális
Agenda**

2 évente

PR932.

Közigazgatási
szolgáltatások
online
elérhetősége
lakosságnak

fejlettebb

%

Nem releváns

-

-

77,3

%

2010

-

-

növekv
ő

EUROST
AT,
EU
Digitális
Agenda**

2 évente

PR933

Közigazgatási
szolgáltatások

fejlettebb

%

Nem releváns

-

-

50

%

2010

-

-

növekv

EUROST
AT,
EU

2 évente

179Ez

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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151. 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
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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.).
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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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2.9.3.2. A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések
(beruházási prioritásként)
2.9.3.3. 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 d) i

A prioritási tengely a Közigazgatás-és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) 1.
és 2. prioritás keretében megvalósítandó intézkedéseinek, amennyiben azok országos
kihatással rendelkeznek, a Közép-Magyarország régióra jutó fejlesztéseit, valamint a célok
elérése érdekében szükséges helyi fejlesztéseket tartalmazza. Ezért a prioritási tengely
tartalma teljes egészében megegyezik a KÖFOP vonatkozó prioritásainál kifejtett
intézkedésekkel. Ennek keretében a prioritási tengely az alábbi intézkedéseket finanszírozza:
A szervezeti hatékonyság fejlesztése a központi és területi közigazgatásban
Az intézkedés célja a központi közigazgatási és területi szervezetek hatékonyságának
fejlesztése. A fejlesztések ebben az intézkedésben a központi közigazgatás intézményeire
terjednek ki, ideértve a minisztériumokat, a kormányhivatalokat, a központi hivatalokat és más
központi államigazgatási szerveket, valamint a területi közigazgatás intézményeit: a területi
államigazgatási szerveket, a fővárosi és megyei kormányhivatalokat, valamint a járási (fővárosi
kerületi) hivatalokat.
A tervezett intézkedések eredményeképpen részletesen felülvizsgálatra kerülnek a központi
államigazgatási szervek és háttérintézményeik által ellátott feladatok, szervezetük, személyzeti
politikájuk, költségvetésük, elhelyezésük stb. Ennek eredménye kettős lehet: egyrészt
egyszerűsítésre kerülnek a szervezeteken belüli folyamatok, így pl. meghatározásra kerülnek a
feleslegesen vagy akár jogszabályi kötelezettség nélkül ellátott feladatok, megtörténik a
szervezeti felépítés egyszerűsítése és egységesítése, vagy pl. felülvizsgálatra kerülnek azok az
erőforrások is (pl. épületek, gépjárművek, egyéb eszközök), amelyeket az egyes szervezetek
használnak.
A területi államigazgatási szervek kapcsán a jelenleg működő kormányhivatali szakigazgatási
szervi rendszer felülvizsgálata szükséges, egyidejűleg a külső integrációval. Ennek során át
kell tekinteni, hol vannak párhuzamosságok a rendszerben és melyek azok a szakmai
feladatok, amelyek hatékonyabban és eredményesebben működtethetőek egy szakigazgatási
szerv által. A fejlesztési igény meghatározásánál meghatározó súlyt kell, hogy kapjon a területi
közigazgatás, mint az ügyekkel és ügyfelekkel elsődlegesen találkozó szervezet, a
megvalósítás értelemszerűen központosítottan, ahol értelmezett, a felelős szakirányítási szerv
vezetésével történhet meg. E feladatkör gyakorlati bevezetését már előkészítik a kialakítás alatt
álló kormányablakok. A járási hivatalokkal kapcsolatos átalakítás másik nagy területe az
egységesebb járások kialakítása lehet. Ennek hosszú távon célja, hogy minden járásban
lehetőség szerint azonos államigazgatási és szolgáltatások álljanak az állampolgárok
rendelkezésére. Ennek érdekében bővíteni kell a meglévő államigazgatási szervek
kapacitásait, másrészt biztosítani szükséges egy közszolgáltató járási rendszer kialakítását is.
Az intézkedés keretében a támogatott közigazgatási szervek human erőforrás menedzsment
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funkciói esetében kapacitásépítésre kerül majd sor, a szervezeti hatékonyság javítása
érdekében. Az intézkedés területi kihatása országos, a célcsoportja a közigazgatás ügyfelei,
míg a kedvezményezettek a költségvetési szervek.

Az egyablakos ügyintézés elérhetőségének bővítése
A magyar közigazgatás fejlesztésének kiemelt területe az egyablakos ügyintézés
lehetőségének bővítése, mert ezzel a megoldással drasztikusan lehet csökkenteni az ügyfelek
ügyintézésre és utazásra fordított idejét. Az integrált ügyfélszolgálatok az ügykörök átvételével
mentesítik az érintett közigazgatási szervezetek, szakhatóságok ügyfélszolgálatait az ügyfelek
kiszolgálásával járó terhektől, a saját ügyfélszolgálatok fenntartásának költségeitől. A
kormányablakok mellett a Magyar Posta hálózata is bekapcsolódik az egyablakos
ügyfélszolgálati hálózatba, így a két hálózat jelentős lefedettséget tud majd biztosítani az
állampolgárok számára. Az intézkedés keretében az egyablakos ügyfélszolgálatok
kialakításával kapcsolatos szervezési, képzési, kapacitásfejlesztési tevékenységekre, valamint
a kisléptékű eszközfejlesztésekre (elsősorban IT eszközök) kerül majd sor. Az intézkedés
keretében sor kerül az egyablakos ügyfélszolgálatokba telepített új ügyintézési lehetőségekhez
kapcsolódó folyamatok áttekintésére, azok egyszerűsítésére, a tájékoztatási- és adatmegadási
rendszer megújítására, az egyablakos ügyintézésre történő felkészítésére és a szükséges
szoftver és hardver feltételek biztosítására is. Az intézkedés területi kihatása országos, a
célcsoportja a közigazgatás ügyfelei, míg a kedvezményezettek a költségvetési szervek és
állami tulajdonú vállalatok.
Az ügyintézési folyamatok adminisztratív terheinek csökkentése
A magyar kormányzat kiemelt célja az adminisztratív terhek drasztikus csökkentése. Ehhez
szükséges az ügyintézési eljárások rendszeres felülvizsgálata, újraszabályozása és
egyszerűsítése. Az egyszerűsítésre lehetőséget kínálnak az új technológiai lehetőségek is. Az
intézkedés területi kihatása országos, a célcsoportja a közigazgatás ügyfelei, míg a
kedvezményezettek a költségvetési szervek. Az intézkedés területi kihatása országos, a
célcsoportja a közigazgatás ügyfelei, míg a kedvezményezettek a költségvetési szervek és
állami tulajdonú vállalatok. Az intézkedés területi kihatása országos (esetekben
transznacionális együttműködéssel), a célcsoportja a közszolgálati szakembergárda, míg a
kedvezményezettek a költségvetési szervek és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem.
A Közigazgatási Kompetencia Központ kialakítása
A hatékony és ügyfélközpontú közigazgatás, és egyben a közigazgatással kapcsolatos előző
pontokban felsorolt fejlesztések eredményes végrehajtásának alapvető feltétele a megfelelő
tudású, képességű emberi erőforrás rendelkezésre állása. A kompetenciafejlesztés első
lépéseként a közigazgatási képzési, továbbképzési rendszert kell megerősíteni a már
megkezdett fejlesztések bázisán. Az intézkedés ennek megfelelően egyrészt a Közigazgatási
Kompetenciaközpont fejlesztéséhez kapcsolódó tananyag- és módszertani fejlesztéseket,
másrészt kapacitásfejlesztést fog támogatni. Az intézkedés továbbá támogatja a képzési
kapacitás megerősítését külföldi vendégoktatók bevonása, illetve közigazgatási témájú
nemzetközi és hazai konferenciák szervezése révén. Az intézkedés területi kihatása országos
(esetekben
transznacionális
együttműködéssel),
a
célcsoportja
a
közszolgálati
szakembergárda, míg a kedvezményezettek a költségvetési szervek és a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem.
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Közigazgatási tudásmenedzsment rendszer kialakítása
A közigazgatási tudásbázis fejlesztése mellett legalább olyan fontos gondoskodni arról, hogy a
rendelkezésre álló ismeretek megőrzése, illetve disszeminációja biztosított legyen.
Ennek érdekében az intézkedés keretében a közigazgatási kompetenciakörök mentén
összegyűjtésre kerülnek majd a releváns és aktuális tananyagok, amelyek elektronikus
elérhetősége is biztosított lesz az e-képzés követelményeinek megfelelő formában. Az
intézkedés továbbá ösztönözni fogja a közigazgatáson belüli tudásmegosztást
ösztöndíjrendszerek működtetésével, amelyek a kiemelt szaktudással rendelkező szakemberek
számára fogják lehetővé tenni azt, hogy tudásukat, fejlesszék, illetve megosszák a
közigazgatáson belül. Az intézkedés területi kihatása országos (esetekben transznacionális
együttműködéssel), a célcsoportja a közszolgálati szakembergárda, míg a kedvezményezettek
a költségvetési szervek és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem.

A közszolgálati életpályák képzési követelményeinek biztosítása
A közszolgálati életpályák révén a közigazgatásban dolgozók átlátható, és biztos karrierutak
mentén fejleszthetik képességeiket, és hasznosíthatják tapasztalataikat. A kiszámítható
karrierutak egyrészt biztonságot jelentenek a közigazgatási szakemberek számára, másrészt
hasznosíthatóvá teszik a közigazgatás egyik ágában megszerzett tapasztalatokat más
szakterületeken is.
A közszolgálati életpálya modell egyik legfontosabb eleme az egyes szakterületek
átjárhatósága. Az átjárhatóság akkor biztosítható, ha rendelkezésre állnak olyan továbbképzési
lehetőségek, amelyek a váltásoknál felkészítik a szakembereket az új szakterületen szükséges
ismeretekkel és képességekkel. Az intézkedés területi kihatása országos (esetekben
transznacionális együttműködéssel), a célcsoportja a közszolgálati szakembergárda, míg a
kedvezményezettek a költségvetési szervek és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem.

Az egyszerűsítés, hatékonyságfejlesztés képzési hátterének biztosítása
A 2007-2013 között végzett államigazgatási fejlesztések értékelési tapasztalatai szerint a
prioritás keretében tervezett többi beavatkozás (folyamat-, szervezet-, e-közigazgatási
fejlesztések) csak akkor lehet sikeres, ha a fejlesztések közben a fejlesztést befogadó
szervezet megszerzi azokat az ismereteket, kompetenciákat, amelyek az elért eredmények
fenntartásához szükségesek. A képzéseknél kiemelt szempont a gyakorlati képzés
lehetőségének a biztosítása, az ÁROP, EKOP, KÖFOP programokból finanszírozott projektek
jó gyakorlatainak bemutatása és az átadott ismeretek, kompetenciák további
disszeminációjának ösztönzése a „train the trainer” elv alkalmazásával. Az intézkedés területi
kihatása országos (esetekben transznacionális együttműködéssel), a célcsoportja a
közszolgálati szakembergárda, míg a kedvezményezettek a költségvetési szervek és a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem.

Közigazgatási folyamatok elektronizálása
Az intézkedés célja a kínálati oldalon megteremteni a hatékony szolgáltatások lehetőségét
felhasználóbarát, minden digitális platformon hozzáférhető, magas szintű és korszerű lakossági
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és vállalati elektronikus szolgáltatások kifejlesztésével és bevezetésével. Az elektronikus
szolgáltatások fejlesztése keretében támogatni kívánjuk az ügyintézéshez, ügyfelekkel történő
kapcsolattartáshoz közvetlenül kapcsolódó (pl. időpont-foglalási, ügykövetési, elektronikus
számlázási, ügyfél-tájékoztatási, nyilvános interfészekkel kialakított központosított ügyintézési
rendszerek, elektronikus azonosításhoz és hitelesítéshez kapcsolódó fejlesztések stb.) és az
ilyen szolgáltatásokhoz kapcsolódó, azok előfeltételét jelentő informatikai fejlesztéseket is. Az
intézkedés területi kihatása országos, a célcsoportja a közigazgatás ügyfelei, míg a
kedvezményezettek a költségvetési szervek, önkormányzatok és állami vállalatok.
Az e-közbeszerzési megoldás széleskörű bevezetése
Az e-közbeszerzés alkalmazásával elérhető lesz az ajánlattevők adminisztratív terheinek
jelentős mértékű csökkentése a papír alapú dokumentáció mellőzésével, továbbá
felgyorsíthatóak a közbeszerzési folyamatok is. Az e-közbeszerzés révén növekedni fog a
közbeszerzési folyamatok átláthatósága is. Az intézkedés területi kihatása országos, a
célcsoportja a közbeszerzésekben érintett ajánlattevők és ajánlatkérők, míg a
kedvezményezettek az e-közbeszerzési megoldás bevezetésével megbízott kormányzati
szervezet, állami vállalatok.
Kapacitásfejlesztés a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése érdekében
A magyar gazdaság versenyképességének fontos feltétele a korrupció mértékének
csökkentése. A korrupciós elleni küzdelem az állam részéről felülvizsgálatok, szabályozási
feladatok, képzési feladatok rendszeresen ismételt végrehajtását és a korrupció
szankcionálását szolgáló eljárások fenntartását, működtetését igénylik. Az intézkedés egy új, a
korrupció megelőzésére, a korrupciós esetek felderítésére szakosodott kormányzati funkció
megerősítését fogja támogatni, a szüksége szervezetfejlesztés, kapacitásfejlesztés,
eszközbeszerzések végrehajtásával. Az intézkedés területi kihatása országos, a célcsoportja a
közigazgatási szervezetek, míg a kedvezményezettek a korrupció megelőzésével kapcsolatos
fejlesztések végrehajtására kijelölt kormányzati szervezet és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem.
Egységes elégedettségmérési program
A program keretében első lépésként az ÁROP-ból finanszírozott kutatások folytatásaként
meghatározásra kerül a helyi közszolgáltatások azon köre, amelyek esetében leginkább
indokolt az elégedettségmérés elvégezése. Az intézkedés területi kihatása országos, a
célcsoportja a helyi közszolgáltatások menedzsmentje, fenntartói és felhasználói, míg a
kedvezményezettje az elégedettségmérés lebonyolítására kijelölt kormányzati szervezet.
Az Integrált Közszolgáltatási Információs Rendszer bevezetése
Az MTA KRTK 2014-ben a helyi közszolgáltatások helyzetét vizsgáló kutatása is arra a
megállapításra jutott, hogy a közszolgáltatások komplexitása, helyi sajátosságai miatt az esetek
többségében a helyi döntéshozók nincsenek birtokában a döntésekhez szükséges információk
jelentős részének. A döntések megalapozottságát leginkább az korlátozza, hogy az input-,
illetve a teljesítmény-, minőségmutatók kontextusa csak nehezen vizsgálható, és nagyon kevés
lehetőség van az adatok benchmark jellegű összevetésére más közszolgáltatók információval.
A kapcsolódó döntések megalapozottságát is fejleszteni szükséges objektív, tényalapú
vizsgálatokra lehetőséget kínáló adatbázis létrehozásával. Az intézkedés területi kihatása
országos, a célcsoportja a helyi közszolgáltatások menedzsmentje, fenntartói, míg a
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kedvezményezettje az IKIR rendszer fejlesztésére és üzemeltetésére kijelölt kormányzati
szervezet.
A közszolgáltatási szakemberek kompetenciafejlesztése
Az intézkedés keretében átfogó képzési programot fogunk megvalósítani a közszolgáltatások
menedzsmentjében résztvevő szakemberek (elsősorban a jegyzők és munkatársaik, illetve a
járási kormányhivatalok) számára. A helyi közszolgáltatások optimalizálása csak akkor
lehetséges, ha a szükséges szervezési munkálatokhoz helyben is rendelkezésre áll a
szükséges kompetencia. Mivel ilyen jellegű ismereteket a formális oktatás keretében nem
kaptak a helyi közszolgáltatások fenntartói, ezért ezen a területen fejlesztés szükséges. Az
intézkedés területi kihatása országos, a célcsoportja a helyi közszolgáltatások menedzsmentje,
fenntartói, míg a kedvezményezettjei a felsőoktatási intézmények.
A közszolgáltatások szervezési paradigmáit megújító kutatások végrehajtása
A helyi közszolgáltatások helyzete az „egymásra torlódó” átalakítások, illetve a felgyorsult
társadalmi, gazdasági változások miatt olyan komplexé vált, amelyet nehéz a helyi
szakembereknek megfelelő tudományos, módszertani és információs háttér hiányában átlátni.
Ezért az intézkedés keretében kutatási programokat indítunk a helyi közszolgáltatások
terjedelmének, területeinek, ellátásának szervezési és működtetési helyzetének, trendjeinek,
innovatív módszereinek és eszközeinek tudományos igényű, rendszerszintű felmérésére, illetve
elemzésére azzal a céllal, hogy a közszolgáltatások biztosításért felelős kormányzati,
önkormányzati, valamint civil szakemberek számára megismerhetővé és hozzáférhetővé
váljanak a döntéseik megalapozását szolgáló háttér-információk. Az intézkedés területi
kihatása országos, a célcsoportja a költségvetési szervek, közigazgatási intézmények,
közszolgáltatások menedzsmentje és fenntartói, míg a kedvezményezettjei a tudományos és
felsőoktatási intézmények, kormányzati szervezetek.
Helyi közszolgáltatás optimalizációs projektek végrehajtása
Az intézkedésen belül a helyi közszolgáltatásokra kiterjedő optimalizációs projekteket fogunk
támogatni. Az optimalizáció célfüggvénye a minőség és a hatékonyság maximalizálása, a
hosszú távon rendelkezésre álló források keretein belül.
Az optimalizációs projektek a helyi közszolgáltatások és az optimalizációs lehetőségek teljes
körére kiterjedhetnek, mint például:

|



adott területi egységben a helyi közszolgáltatások feladat-ellátási szintjeinek,
helyszíneinek felülvizsgálata az elérhetőség szempontjának és a felhasználói
igényeknek megfelelően. (Pl.: mobil szolgáltatások (pl.: mobil könyvtár) kialakítása a
rossz közösségi közlekedési kapcsolatokkal rendelkező települések elérése
érdekében)



egy adott terület közszolgáltatásokkal való ellátottságának felmérése; hiányzó
közszolgáltatások
azonosítása
(pl.:
fogászati
rendelés
kialakításának
kezdeményezése, amennyiben ezt az egészségügyi és az elérhetőségi adatok
indokolják);



hiányzó közszolgáltatások kialakítása, az elérhető kapacitások innovatív
összekapcsolásával, együttműködések kialakításával (pl.: falubusz és védőnői hálózat
összekapcsolásával a védőnői szolgáltatás elérhetőségének fejlesztése);



a helyi közszolgáltatások minőségét fejlesztő korszerű menedzsmentmódszerek
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bevezetése (pl.: LEAN menedzsment módszer oktatásán keresztül a rendszeres
felülvizsgálatok, önértékelések módszertani kapacitásának kialakítása);


a közszolgáltatások között összhang fejlesztése (pl.: a településgondnoki hálózat, a
falubuszok és a rendelések nyitvatartási).

Az intézkedés területi kihatása országos, a célcsoportja a helyi közszolgáltatások
menedzsmentje, fenntartói, felhasználói, míg a kedvezményezettjei a kormányzati szervek,
támogatás közvetítő szervezet, partnerként önkormányzatok.
Innovatív közszolgáltatás optimalizációs mintaprojektek
Az intézkedés keretében olyan projekteket tervezünk támogatni, amelyek példát mutatnak a
közszolgáltatás-szervezés innovatív megoldásaiban, és a tervezett eredmények elérése mellett
alkalmasak arra, hogy a szektorban jó gyakorlatként felmutatva a korszerű szervezési és
menedzsmentmódszerek alkalmazását ösztönözzék. Az intézkedés területi kihatása országos,
a célcsoportja a helyi közszolgáltatások menedzsmentje, fenntartói, felhasználói, míg a
kedvezményezettjei a kormányzati szervek, támogatás közvetítő szervezet, felsőoktatási és
tudományok intézmények, partnerként önkormányzatok.

2.9.3.4. 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 d) i

A közigazgatás hatékonyságának növelését célzó intézkedések esetében:







Csak olyan projekt támogatható, amelynél a kedvezményezett az IH számára is
elfogadható számszerűsített mutatót javasol a hatékonyság javítás mérésére, és
vállalást tesz a mutató pozitív irányú változására.
a szervezetfejlesztési projektek kapcsán kötelező olyan komponenst betervezni,
amely a megvalósított módszertan és az elért eredmények disszeminációját
biztosítja A közigazgatási humán erőforrás felkészültségének fejlesztése célkitűzés
intézkedéseihez kapcsolódó módon.
az ÁROP-ból támogatott intézmények azonos célra nem kaphatnak támogatást,
a projekteknek építeniük kell a már megvalósított ÁROP projektek releváns
tapasztalataira, eredményeire,

A közigazgatási humán erőforrás fejlesztését célzó intézkedések esetében:



a képzési programoknak biztosítaniuk kell az elméleti és gyakorlati képzés
megfelelő egyensúlyát;
a képzési anyagokat elektronikus formában is elérhetővé kell tenni a hallgatók
számára,

Az elektronikus ügyintézés bővítését célzó intézkedések esetében:
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Informatikai fejlesztés csak kapcsolódó szervezet-, működés-, illetve
folyamatfejlesztéssel együtt támogatható, a két fejlesztés szinergiájának





biztosításával,
Csak olyan fejlesztés támogatható, amely az ügyfelek számára érzékelhető,
számszerűsíthető eredményeket, vagy az ügyfelek számára is igénybevehető új
funkciókat valósít meg,
A fejlesztések kötelező eleme az ügyfelek felé történő disszemináció,

Az átláthatóság növelését célzó intézkedések esetében:



A fejlesztéseknek integrálódniuk kell a közigazgatás létező szervezeti struktúrájába,
Csak olyan fejlesztés támogatható, amelyhez rendelkezésre áll a felhatalmazást
biztosító jogszabályi háttér.

A közszolgáltatások információs bázisának fejlesztése céljából megvalósuló intézkedések
keretében:









az elégedettségmérésnek az egységes kérdések mellett lehetőséget kell adnia a
helyi érdekeltségű szempontok felmérésére is;
az elégedettségmérés eredményeit nyilvánosságra kell hozni;
az IKIR kialakításánál kerülni kell olyan adatok bekérését, amelyek már kormányzati
adatbázisokban léteznek.
az IKIR kialakítása során építeni kell az ÁROP-ból finanszírozott „A helyi
közszolgáltatások helyzete és fejlesztésük javasolt irányai” kutatás eredményeire.
a kutatási projektek esetében szükséges az átfogó, rendszerszintű megközelítés
alkalmazása;
a kutatási és mintaprojektek kiválasztásánál kötelező elemként kell érvényesíteni a
disszeminációs elemeket;
a kutatási projekteknek építeni kell az ÁROP-ból finanszírozott „A helyi
közszolgáltatások helyzete és fejlesztésük javasolt irányai” kutatás eredményeire.

A helyi közszolgáltatások helyi léptékű optimalizációjához hozzájáruló intézkedések keretében:




a mintaprojekteknek innovatív módszertani, szervezési megközelítést kell mutatniuk
a jellemző gyakorlathoz képest;
a mintaprojekteknek a közszolgáltatási szektor sajátosságaira adaptált
módszertanokat kell biztosítaniuk;
a projekteknek építeniük kell a már megvalósított ÁROP, EKOP projektek releváns
tapasztalataira, eredményeire.

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

1304/2013/EU RENDELET 3 cikk d) i

Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása

Pénzügyi eszköz nem tervezett

2.9.3.6. Nagyprojektek tervezett alkalmazása (adott esetben)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja)
Beruházási prioritás
Nagyprojekt nem tervezett
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1304/2013/EU RENDELET 3 cikk d) i

2.9.3.7. Kimeneti mutatók beruházási prioritásonként és adott esetben régiókategóriánként
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának iv.alpontja)
152. táblázat:
Közös és programspecifikus kimeneti mutatók
(beruházási prioritásonként, régiókategóriánkénti bontásban az ESZA és adott esetben az ERFA tekintetében)
Azonosító

Mutató

Mértékegység

Alap

Régiókategória
(adott esetben)

Célérték (2023)182

F

A
beszámolás
gyakorisága

Ö

CO22

A közigazgatási szervekre
vagy közszolgáltatásokra
irányuló projektek száma
nemzeti, regionális és helyi
szinten *

db

ESZA

fejlettebb

-

-

100

IH

évente

CO20

A szociális partnerek vagy
nem kormányzati szervek
által teljesen vagy részben
végrehajtott
projektek
száma **

db

ESZA

fejlettebb

-

-

20

IH

évente

PO911

Szervezetkapacitásfejlesztésben

és

fő

ESZA

fejlettebb

2500

3500

6000

IH

évente

182

|

N

Adatforrás

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.

333

részt vett közigazgatási
dolgozók száma*
%

ESZA

fejlettebb

-

-

50

IH

évente

Lefolytatott
elégedettségmérésekbe
bevont települések száma

db

ESZA

fejlettebb

-

-

190

IH

évente

PO914

Az
IKIR
rendszerbe
becsatolt közszolgáltatások
száma

db

ESZA

fejlettebb

-

-

10

IH

évente

PO915

A
közszolgáltatások
megújítását
előkészítő
kutatások száma

db

ESZA

fejlettebb

-

--

5

IH

évente

PO916

Szervezetés
kapacitásfejlesztésben
részt vett közigazgatási
dolgozók száma **

fő

ESZA

fejlettebb

100

100

200

IH

évente

PO912

E-fejlesztési
tartalmazó
aránya

PO913

komponenst
projektek

*: Közigazgatási fejlesztésekhez kapcsolódóan
**: Közszolgáltatási fejlesztésekhez kapcsolódóan
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2.9.4.

SZOCIÁLIS INNOVÁCIÓ, TRANSZNACIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS HOZZÁJÁRULÁS AZ 1–7.
183

TEMATIKUS CÉLKITŰZÉSHEZ

184

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
A prioritási tengely keretében tervezett Közigazgatási Kompetencia Központ egyik feladata lesz
a közigazgatási jó gyakorlatok gyűjtése, beleértve a külföldi jó gyakorlatokat is. Ennek
keretében szorosabb együttműködést tervezünk a Visegrádi négyek országcsoport releváns
szervezeteivel.
Az együttműködés elsősorban a tapasztalatcserére fog fókuszálni.

183

Csak az ESZA által támogatott programokra.

184

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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EREDMÉNYESSÉGMÉRÉSI KERET

2.9.5.

(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának v. alpontja és II. melléklete)
153. táblázat:
A prioritási tengely eredményességmérési kerete
185
(alaponként, az ERFA és az ESZA tekintetében, és régiókategóriánként)
Prioritási
tengely

9.

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

Azonosí
tó

Mutató vagy a
végrehajtás
kulcsfontosság
ú lépése

Mértékegys
ég,
adott
esetben

Alap

Régiókategó
ria

2018-ra
vonatko
zó
részcél

2018-ra
vonatkoz
ó
186
részcél
F

CO22

A közigazgatási

db

ESZ

fejlettebb

N

30

Ö

Végső
cél
(2023)

Adatforr
ás

187

F N Ö

100

A
mutató
relevanciájá
nak
ismertetése,
adott
esetben

IH

185

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.

186

A részcélok megadhatók összesítve (férfiak+nők) vagy nemenként lebontva. „F” = férfiak, „N”=nők, „Ö”=összesen

187

A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők) vagy nemenként lebontva. „F” = férfiak, „N”=nők, „Ö”=összesen.
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Közigazgatá
si és
közszolgáltat
ási
fejlesztések

szervekre vagy
közszolgáltatáso
kra irányuló
projektek száma
nemzeti,
regionális és
helyi szinten

9.
Közigazgatá
si
és
közszolgáltat
ási
fejlesztések

db

ESZ
A

fejlettebb

8

20

IH

EUR

ESZ
A

fejlettebb

10
617 706

83
531 006

IH

9.
Közigazgatá
si
és
közszolgáltat
ási
fejlesztések

kimeneti

CO20

A szociális
partnerek vagy
nem kormányzati
szervek által
teljesen vagy
részben
végrehajtott
projektek száma

pénzügyi

F1

Költségnyilatkoz
atba foglalt
összeg

A

Kiegészítő minőségi információ az eredményességmérési keret kialakításáról (választható)
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nem releváns
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2.9.6.

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.
140–144. táblázat:

Beavatkozási kategóriák

188

(alaponként és régiókategóriánként, amennyiben a prioritási tengely egynél több alapra vagy
régiókategóriára vonatkozik)
154. táblázat:
Alap

ESZA

Régiókategória

fejlettebb

Prioritási tengely

Kód

Összeg (EUR)

9. Közigazgatási és
közszolgáltatási fejlesztések

119

83 531 006

155. táblázat:

2. dimenzió – Finanszírozási forma

Alap

ESZA

Régiókategória

fejlettebb

Prioritási tengely

Kód

Összeg (EUR)

Közigazgatási és
közszolgáltatási fejlesztések

1

83 531 006

156. táblázat:

3. dimenzió – Területtípus

Alap

ESZA

Régiókategória

fejlettebb

Prioritási tengely
Közigazgatási és

188

|

1. dimenzió – Beavatkozási terület

Kód

Összeg (EUR)

7

83 531 006

Az összegek tartalmazzák az uniós támogatás teljes összegét (fő allokáció és az eredményességi
tartalékból nyújtott összeg).
339

közszolgáltatási fejlesztések

157. táblázat:

4. dimenzió – Területi végrehajtási mechanizmusok

Alap

ESZA

Régiókategória

fejlettebb

Prioritási tengely

Kód

Összeg (EUR)

Közigazgatási és
közszolgáltatási fejlesztések

7

83 531 006

158. táblázat:

6. dimenzió – ESZA másodlagos téma

Alap

ESZA

Régiókategória

fejlettebb

189

(csak ESZA)

Prioritási tengely

Kód

Összeg (EUR)

Közigazgatási és
közszolgáltatási fejlesztések

2

3 521 435

Közigazgatási és
közszolgáltatási fejlesztések

5

34 722 633

Közigazgatási és
közszolgáltatási fejlesztések

8

45 286 938

2.9.7.

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)

A

(prioritási tengelyenként)
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése b) pontjának vii. alpontja)

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

189

|
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Prioritási tengely
A technikai segítségnyújtás keretében megvalósítandó intézkedéseket a Közigazgatás-és
Közszolgáltatás-fejlesztés OP 3. prioritási tengelye tartalmazza.
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3.

FINANSZÍROZÁSI TERV

(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése d) pontja)
AZ EGYES ALAPOKBÓL SZÁRMAZÓ PÉNZÜGYI ELŐIRÁNYZAT ÉS AZ EREDMÉNYESSÉGI TARTALÉKHOZ TARTOZÓ ÖSSZEGEK

3.1.

(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (2) bekezdése d) pontjának i. alpontja)
159. táblázat:
2014
Alap

Régi
Fő
ókate
gória allokáció

-1

ERFA

-2

-3

Össz
esen

-4

2017

2018

342

2019

Összesen

2020

32 465 226

2 209 969

33 160 866

2 209 969

33 870 550

2 209 969

34 593 504

2 209 969

35 331 465

2 209 969

36 084 743

2 209 969

36 853 607

2 209 971

242 359 961

15 469 785

32 465 226

2 209 969

33 160 866

2 209 969

33 870 550

2 209 969

34 593 504

2 209 969

35 331 465

2 209 969

36 084 743

2 209 969

36 853 607

2 209 971

242 359 961

15 469 785

Eredmén
Eredmén
Eredmén
Eredmén
Eredmén
Eredmén
Fő
Eredmén
Fő
Fő
Fő
Fő
Fő
yességi
yességi
yességi
yességi
yességi
yességi allokáció yességi
allokáció
allokáció
allokáció
allokáció
allokáció
tartalék
tartalék
tartalék
tartalék
tartalék
tartalék
s
tartalék

Összes forrás (uniós támogatás) az eredményességi tartalékhoz tartozó összeg nélkül

190
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2016

Fő
allokáci
ó

190

Kevé
sbé
fejlett
régió
kban
Átme
neti
régió
kban
Fejlet
tebb
régió
kban

2015

Eredm
ényess
égi
tartalé
k

-5

ESZA
191

-6

-7

-8

-9

-10

Az
ifjúsági
foglalk
oztatás
i
Nem
kezde
alkal
ménye
maza
zés
ndó
számár
a
nyújtot
t
összeg
Nem
Kohézi
alkal
ós
maza
Alap
ndó

25 923 060

1 764 632

26 478 518

1 764 632

27 045 193

1 764 632

27 622 461

1 764 632

28 211 714

1 764 632

28 813 197

1 764 632

29 427 129

1 764 629

193 521 272

12 352 421

25 923 060

1 764 632

26 478 518

1 764 632

27 045 193

1 764 632

27 622 461

1 764 632

28 211 714

1 764 632

28 813 197

1 764 632

29 427 129

1 764 629

193 521 272

12 352 421

Nem
alkalmaz
andó

Nem
alkalmaz
andó

Nem
alkalmaz
andó

Nem
alkalmaz
andó

Nem
alkalmaz
andó

Nem
alkalmaz
andó

Nem
alkalmaz
andó

Nem
alkalmaz
andó

Nem
alkalmaz
andó

Nem
alkalmaz
andó

Nem
alkalmaz
andó

Nem
alkalmaz
andó

Nem
alkalmaz
andó

Nem
alkalm
azandó

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.

191
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Kevé
sbé
fejlett
régió
kban
Átme
neti
régió
kban
Fejlet
tebb
régió
kban
Össz
esen

343

-11

ERFA

-12

Összes
en

3.2.

A
legkü
lső
régió
k és
az
észa
ki
ritká
n
lakott
régió
k
szám
ára
nyújt
ott
össz
eg
58 388 286

3 974 601

59 639 384

3 974 601

60 915 743

3 974 601

62 215 965

3 974 601

63 543 179

3 974 601

64 897 940

3 974 601

66 280 735

3 974 601

435 881 232

27 822 207

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.
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160. táblázat:

Finanszírozási terv

Az
uniós
támogat
ás
számítá
sának
alapja
Prioritási tengely

Alap

Régiókat
egória

A nemzeti önrész
indikatív bontása
Uniós
Nemzeti
támogat
önrész
ás

(Összes
elszámo
lható
költség
vagy
elszámo
lható
közkiad
ás)
(a)

1.
Vállalkozások
versenyképességének
ERFA
javítása

Összes
elszámol
ható
költség

38 195 501

38 195 501

Nemzeti
közfina
nszíroz
ás

Nemzeti
magánfi
nanszír
ozás (1)

(c)

(d)

(e) = (a) + (b)

345

EBB
hozzájá
rulások

Nemze
Uniós
Uniós
Nemzeti
ti
támogat
támogat
önrész
önrész
ás
ás
192

(g)

(h)=(a)-(j)

Társfinan
szírozási
arány

(f) = (a)/(e)

(i) = (b) – (k)

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

(j)

-2

5 711 233

32 484 268

76 391 002

50,00%

A nemzeti önrészt arányosan el kell osztani a fő allokáció és az eredményességi tartalék között.

192
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Fejlettebb
régiók

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

Összes
finanszír
ozás

Tájékoz
tatásként

Az
eredmény
ességi
Fő
allokáció
tartalék
(összes forrás az Eredményességi
összege
eredményességi
tartalék
az összes
tartalék nélkül)
uniós
támogatás
arányában

35 903 771

35 903 771

2 291 730

2 291 730

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

6,00%

2. Kutatás, fejlesztés és
ERFA
technológiai innováció

Fejlettebb
régiók

3. Infokommunikációs
ERFA
fejlesztések

Fejlettebb
régiók

4.
Turisztikai
természetvédelmi
fejlesztések

ERFA

Fejlettebb
régiók

5.
Az
energiahatékonyság, az
intelligens
energiahasználat és a ERFA
megújuló
energiák
felhasználásának
támogatása

Fejlettebb
régiók

6. Települési környezetés
közszolgáltatás- ERFA
fejlesztés

Összes
elszámol
ható
költség
Összes
elszámol
ható
költség
Összes
elszámol
ható
költség

94 612 656

94 612 656

44 676 513

49 936 143

189 225 312

50,00%

88 935 897

88 935 897

5 676 759

5 676 759

6,00%

10 166 045

10 166 045

5 715 012

4 451 033

20 332 090

50,00%

9 556 082

9 556 082

609 963

609 963

6,00%

16 943 409

16 943 409

16 943 409

0

33 886 818

50,00%

15 926 804

15 926 804

1 016 605

1 016 605

6,00%

Összes
elszámol
ható
költség

54 349 214

54 349 214

16 429 420

37 919 794

108 698 428

50,00%

51 088 261

51 088 261

3 260 953

3 260 953

6,00%

Fejlettebb
régiók

Összes
elszámol
ható
költség

43 562 921

43 562 921

26 137 753

17 425 168

87 125 842

50,00%

40 949 146

40 949 146

2 613 775

2 613 775

6,00%

7.
Társadalmi
hozzáférést bővítő és
humánerőforrás
ESZA
fejlesztést
támogató
programok

Fejlettebb
régiók

Összes
elszámol
ható
költség

61 242 668

61 242 668

55 118 401

6 124 267

122 485 336

50,00%

57 568 108

57 568 108

3 674 560

3 674 560

6,00%

8.
Foglalkoztathatóságot
Szolgáló Programok

ESZA

Fejlettebb
régiók

61 100 019

61 100 019

52 087 256

9 012 763

122 200 038

50,00%

57 434 018

57 434 018

3 666 001

3 666 001

6,00%

9. Közigazgatás

ESZA

Fejlettebb
régiók

83 531 006

83 531 006

83 531 006

0

167 062 012

50,00%

78 519 146

78 519 146

5 011 860

5 011 860

6,00%

|
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és

Összes
elszámol
ható
költség
Összes
elszámol
ható
költség

Összesen

ERFA

Kevésbé
fejlett
régiók

Összesen

ERFA

Átmeneti
régiók

ERFA

Fejlettebb
régiók

Összesen

ERFA

A legkülső
régiók és
az északi
ritkán
lakott
régiók
számára
nyújtott
összeg

Összesen

ESZA

Kevésbé
fejlett régió

Összesen

ESZA

Átmeneti
régiók

Összesen

ESZA

Fejlettebb
régiók

Összesen

193

194

195

Összes
elszámol
ható
költség

257 829 746

257 829 746

142 216 406

515 659 492

242 359 961

242 359 961

15 469 785

15 469 785

6,00%

Összes
elszámol
ható
költség

205 873 693

205 873 693

15 137 030

411 747 386

193 521 272

193 521 272

12 352 421

12 352 421

6,00%

193

ESZA-ból nyújtott összeg az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés számára nyújtott kiegészítő támogatás nélkül.

194

ESZA-ból nyújtott összeg az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés számára nyújtott kiegészítő támogatás nélkül.

195

ESZA-ból nyújtott összeg az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezéshez nyújtott kiegészítő támogatás nélkül.
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Összesen

Ifjúság
i
foglalk
oztatá
si
NA
kezde
mény
ezés
196

Összesen

Mindösszesen

Kohéz
iós
Alap
Nem
alkal
maza
ndó

NA

Fejlettebb
régiók

Összes
elszámol
ható
költség

463 703 439

463 703 439

157 353 436

927 406 878

435 881 233

435 881 233

27 822 206

27 822 206

(1)

Csak abban az esetben töltendő ki, ha a prioritási tengely összköltségekben van kifejezve.

(2)

Ez az arány a táblázatban hozzá legközelebb eső kerek számra kerekíthető. A kifizetések visszatérítéséhez alkalmazott pontos arány az (f) hányados.

Tartalmazza az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés számára nyújtott összeget és a kiegészítő ESZA-támogatást.

196
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6,00%

161. táblázat:
esetben)
Alap

198

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés – ESZA- és ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés számára nyújtott összeget
Régiókat
egória

Az uniós
támogatá
s
számítás
ának
alapja
(Összes
elszámol
ható
költség
vagy
elszámol
ható
közkiadá
s)

Uniós
támogat
ás (a)

Nemzeti
önrész
(b) = (c)
+ (d))

A nemzeti önrész indikatív bontása

Nemzeti
közfinanszírozá
s

Nemzeti
magánfinanszírozás

197

(adott

Összes
finanszírozás

Társfinanszírozási
arány

(e) = (a) + (b)

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

(d) (1)

(c)

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.

197

Kitöltendő az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezést végrehajtó minden egyes prioritási tengely (prioritási tengely része) esetében.

198

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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162. 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

199

Régiókategória

Tematikus célkitűzés

Uniós
támogatás

Nemzeti
önrész

Összes
finanszírozás

Fejlettebb régiók

(3) a KKV-k, (az EMVA esetében) a
mezőgazdasági, illetve (az ETHA esetében)
a
halászati
és
akvakultúra-ágazat
versenyképességének a növelése

38 195 501

38 195 501

76 391 002

2. Kutatás, fejlesztés
és
technológiai ERFA
innováció

Fejlettebb régiók

(1) a kutatás, a technológiai fejlesztés és az
innováció erősítése

94 612 656

94 612 656

189 225 312

3. Infokommunikációs
ERFA
fejlesztések

Fejlettebb régiók

(2) az IKT-khoz való hozzáférés elősegítése
és e technológiák használatának és
minőségének fokozása

10 166 045

10 166 045

20 332 090

4.
Turisztikai
természetvédelmi
fejlesztések

ERFA

Fejlettebb régiók

(6) a környezet megőrzése és védelme,
valamint a forráshatékonyság támogatása

16 943 409

16 943 409

33 886 818

5.
Az
energiahatékonyság,
az
intelligens ERFA
energiahasználat és a
megújuló
energiák
felhasználásának

Fejlettebb régiók

(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású
gazdaság
felé
történő
elmozdulás
támogatása minden ágazatban

54 349 214

54 349 214

108 698 428

1.
Vállalkozások
versenyképességének ERFA
javítása

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

199
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támogatása

6.
Települési
környezetés
ERFA
közszolgáltatásfejlesztés

7.
Társadalmi
hozzáférést bővítő és
ESZA
humánerőforrás
fejlesztést
támogató
programok

8.
Foglalkoztathatóságot
Szolgáló Programok

|
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ESZA

Fejlettebb régiók

Fejlettebb régiók

Fejlettebb régiók

(8)
a
fenntartható
és
minőségi
foglalkoztatás, valamint a munkavállalói
mobilitás támogatása
(9)
a
társadalmi
együttműködés
előmozdítása 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
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

12 789 516

12 789 516

25 579 032

30 773 405

30 773 405

61 546 810

38 435 217

38 435 217

76 870 434

22 807 451

22 807 451

45 614 902

40 376 370

40 376 370

80 752 740

20 723 649

20 723 649

41 447 298

9. Közigazgatás

ESZA

Fejlettebb régiók

(11) a hatóságok és az érintettek intézményi
kapacitásának növelése és eredményes
közigazgatás
kialakítása
az
ERFA
feladatainak végrehajtásához kapcsolódó
közigazgatási
rendszerek
és
közszolgáltatások eredményességének és
intézményi kapacitásának megerősítése
által

83 531 006

83 531 006

167 062 012

163. táblázat:
Az éghajlatváltozás célkitűzésekhez felhasználandó támogatás indikatív összege
200
(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 27. cikkének (6) bekezdése) .
Prioritási tengely

Az
éghajlatváltozás
felhasználandó támogatás
(EUR)

célkitűzésekhez
indikatív összege

Az operatív programhoz rendelt teljes összeg
részaránya (%)

Összesen

Az egyes prioritási tengelyek beavatkozási kategóriáit tartalmazó táblázatok alapján automatikusan generált táblázat.

200

|
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4.

INTEGRÁLT TERÜLETFEJLESZTÉSI MEGKÖZELÍTÉSE

(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. Ezek a különbségek a
KMR esetében is fennállnak.
A VEKOP – nagyobb részben ugyan ágazati, de részben – 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.
Az integrált területi programok és a végrehajtási keretüket jelentő területi kiválasztási rendszer
hozzáadott értéke, hogy a helyi szükségleteket feltáró, a térség-specifikus célokat meghatározó
területi tervezésre és a területi szereplők közreműködésére épül, és lehetőséget ad a térségspecifikus integrált fejlesztésekre.

Integrált Területi Programok (továbbiakban ITP-k):
Az Operatív Program keretében a régió területi szereplői - Pest megye, Budapest Főváros és
Érd Megyei Jogú Város - integrált területi programokat dolgoznak ki az indikatív, tervezési
keretük terhére. Az ITP-k célja, hogy a területi szereplők legalább ezen indikatív tervezési
keretre integrált szemléletben tervezzenek és egy szerves rendszerben mutassák be az
egymást erősítő hatásokat, a források felhasználásnak területeit, azok ütemezését és az
indikátorvállalásaikat. Az ITP nem tartalmaz projektlistát.
Az integrált területi programok az ún. területi kiválasztási rendszer (továbbiakban TKR)
eljárásrendben kerülnek végrehajtásra. A Közép-magyarországi régió esetében minden területi
szereplő a lentiekben részletezett általános TKR eljárásrend szerint valósítja meg programjait.
Általános Területi Kiválasztási Rendszer
Pest megye, Budapest Főváros és Érd Megyei Jogú Város az Irányító Hatóság által közreadott
útmutató és módszertan alapján dolgozzák ki a kiválasztási kritériumokat, melyeket a VEKOP
Monitoring Bizottság hagy jóvá. Az ezek alapján elkészült ITP-ket az Irányító Hatósághoz
történő benyújtását és azok értékelését követően az ITP-kről, különösen a területi szereplők
intézkedés és tematikus célkitűzés szerinti forrásallokációjáról és indikátorvállalásairól, a
Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság (továbbiakban NFK) dönt.
A VEKOP Irányító Hatóság felelős a felhívások elkészítéséért, a felhívásokra beérkező
támogatási kérelmek befogadásáért és értékeléséért. Az IH a benyújtott támogatási kérelmekről
születő döntés megalapozása érdekében döntés-előkészítő bizottságot hív össze, melynek a
megyei közgyűlés által delegált személy is tagja. Egy projekt kizárólag akkor támogatható, ha az

|

A dokumentum nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

353

IH és a megye által delegált tag is támogatja azt. A támogatási kérelmekről a DEB javaslatát
figyelembe véve az irányító hatóság vezetője dönt, melyet az általános szabályok szerint zajló
kedvezményezettekkel történő szerződéskötés, projektfejlesztés és végrehajtás követ.

A KSZ funkciókat az IH látja el.

Pest megyei ITP
Az ITP megvalósításához ERFA források járulnak hozzá.
Indikatív területek:
–
–

Üzleti infrastruktúra fejlesztése
Közösségi közlekedés energiahatékonysági célú fejlesztései

–

Családi napközi, bölcsőde, óvodaRászoruló közösségek lakókörnyezeti és komplex
rehabilitációja (ERFA-ESZA átjárhatóság)

A budapesti ITP és érdi ITP a 4.2 fejezetben található.

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.
nem releváns

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
201
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.

201
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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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Magyarországon a térségi gazdaságfejlesztés szempontjából különösen nagy jelentőséggel
bír, hogy kialakuljon egy többpólusú városhálózat, mely megfelelő volumenű termelési
tényezőt koncentrál magában ahhoz, hogy a 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 rendezetlen növekedése a tágabb környezet átalakulásához
vezetve, miközben a városmagban funkcióvesztés, illetve válságterületek kialakulása figyelhető
meg. Ez a folyamat Budapest egyes kerületeiben is tetten érhető. Mindezt az ingázási,
közlekedési, intézményi kapcsolatok sűrűsödése, az infrastruktúrafejlesztés igényeinek
robbanásszerű növekedése kíséri. Nagyobb városainkban problémaként jelennek meg a
településrész-alapú, nagyarányú alacsony státuszú népességgel rendelkező területek, amely
az egyes városrészekbe gyakran etnikai alapon is elkülönülő, alacsonyabb státuszú népesség
koncentrálódását jelenti. A nagyarányú alacsony státuszú népességgel rendelkező területek
gyakran eredményezik a környezet fizikai leromlását, amely csökkenő színvonalú
közszolgáltatásokkal, szelektív elvándorlással párosul.
Magyarországon Budapest Főváros és a megyei jogú városok – a KMR esetében Érd – fedik le
a városi közösségek legnagyobb részét és ezek a városok rendelkeznek a fejlesztések
megvalósításához megfelelő kompetenciákkal. Budapest és Érd fejlesztési csomagjai ITP alapú
TKR keretében valósulnak meg.
A fentiek megalapozására Budapest és Érd megyei jogú város Integrált Városfejlesztési
Stratégiát (IVS) dolgoznak ki az Európa 2020, illetve a 2014-2020-as kohéziós politika céljainak
is megfelelően, mely alapját képezi a programjaiknak. A Budapesti Önkormányzat a tervezés
során partnerségben együttműködik a kerületi önkormányzatokkal és vonzáskörzete
településeivel is (utóbbi esetben a Pest Megyei Önkormányzat bevonásával).
Pest megye területén a Pest Megyei Önkormányzat felelős a területén történő, megyei jogú
városon kívül megvalósuló városi fejlesztések koordinációjának biztosításáért, hiszen ezek a
városok is tervezhetnek fejlesztéseket a Pest megyei ITP keretében.
Az 1301/2013/EU rendelet 7. cikkelye meghatározza, hogy a nemzeti szintű ERFA források
legalább 5%-át a fenntartható városfejlesztésre kell fordítani. Az előírt forrásallokáció
biztosításába a VEKOP városfejlesztést támogató forrásai nem tartoznak bele, ezt a TOP
biztosítja.
A Budapesti ITP és az Érdi ITP tervezésének tartalmi elemei
Az ITP-khez ERFA források járulnak hozzá. Indikatív fejlesztési területek:
–
–
–

Közösségi közlekedés energiahatékonysági célú fejlesztései
Családi napközik, bölcsődék, óvodák fejlesztése
Rászoruló közösségek lakókörnyezeti és komplex rehabilitációja (ERFA-ESZA
átjárhatóság)

Az egyes intézkedések keretében felhasználható fejlesztési források mértéke Budapest
esetében hangsúlyosabb, mint Érdnél. A Pest megyei ITP-hez is kapcsolódó intézkedések
forrásainak megoszlása várhatóan eltérően alakul a két jelentős területi szereplő
vonatkozásában.
A közösségi közlekedés energiahatékonysági célú fejlesztései esetében Budapest és Pest
megye várható forrás-felhasználási aránya közel azonos lehet. A gyermekellátó intézmények
(családi napközik, óvodák, bölcsődék) fejlesztéseinél, valamint a városrehabilitációs
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beavatkozásoknál a hangsúly várhatóan Budapest területére esik.
164. táblázat:
A fenntartható városfejlesztést célzó integrált intézkedések – az
ERFA- és ESZA-támogatás indikatív összegei
ERFA- és ESZA-támogatás
(indikatív)

Alap

Az alapból a programhoz nyújtott
teljes összeg részaránya

(EUR)
ERFA

3 658 601 EUR

1,42%

ESZA

0 (keresztfinanszírozás)

0 (keresztfinanszírozás)

Összesen ERFA+ESZA

3 658 601 EUR

0,79%

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.
Nem releváns.

165. táblázat:
A 4.2 pontban említettektől
beruházáshoz rendelt indikatív pénzügyi támogatás

különböző

integrált

területi

(aggregált összeg)
Prioritási tengely

4.4.

Alap

Indikatív pénzügyi támogatás
(uniós támogatás) (EUR)

A LEGALÁBB EGY MÁSIK TAGÁLLAMBAN MŰKÖDŐ KEDVEZMÉNYEZETTEKKEL AZ OPERATÍV
PROGRAM
KERETÉBEN
VÉGREHAJTOTT
INTERREGIONÁLIS
ÉS
INTÉZKEDÉSEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK (ADOTT ESETBEN)

(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (3) bekezdésének d) pontja)
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TRANSZNACIONÁLIS

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 a 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 3-5. intézkedései a DRS 8. prioritási területe, a „vállalkozások versenyképességének
támogatása” 2. akcióját (városi és vidéki térségek versenyképességének támogatása) segíti elő. A 5.
intézkedés keretén belül a klaszterek támogatásának lehetősége adott, mely összhangban van a Duna
Stratégia 8. prioritásterületének 1. akciójával.
2. Prioritástengely
Az 1. és 2. intézkedés a DRS 7. a „Tudás alapú társadalom kialakítása a kutatás, az oktatás és az
információs technológiák segítségével” prioritási területének 3. és 4. akcióját támogatja, melynek célja a
kutatási infrastruktúrák kapacitásainak erősítése és az egyetemek és kutatási intézmények közötti
együttműködések támogatása. A 3. intézkedés kifejezetten a DRS 7. prioritásterületének 2. akciójának
megvalósításához járul hozzá, mert célkitűzéseivel a kutatás és fejlesztés kiválóságának megerősítését
szolgálja.
3. Prioritástengely
A prioritástengely 1. intézkedése összhangban van a DRS 7. prioritásterülete általános célkitűzéseivel
és 5. akciójával, melynek célja az infokommunikációs technológiákkal való ellátottság fejlesztése és
alkalmazásuk elterjesztése a Duna Régióban.
A 2. intézkedés a DRS 7. prioritásterületének 6. és 7. akciójához (internet stratégiák kidolgozása, közés magánszolgáltatások hatékonyságának és eredményességének növelése céljából e-szolgáltatások
és e-tartalmak használata) járul hozzá.
4. Prioritástengely
Az első intézkedési típus, mely a kulturális és természeti örökségi helyszínek turisztikai hasznosítását
célozza, a DRS 3. „a kultúra és az idegenforgalom, valamint az emberek egymással való
kapcsolatteremtésének előmozdítása” prioritási területének 3. akciójához járul hozzá, ahol szintén a
kulturális örökségvédelem és a turisztikai szempontok összehangolt fejlesztése valósul meg. A
fenntartható turisztikai termékek kialakítása és a tematikus útvonalak létrehozása a 3.,4.,5 akcióhoz
kapcsolható. A prioritástengely második beruházási prioritása keretében támogatandó intézkedések a
DRS 6. „a biodiverzitás, a táj, valamint a levegő- és talajminőség megőrzése” prioritásterületének 1. (EU
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biodiverzitás 2020 Stratégiához történő hozzájárulás) és 2. akciójának (Védett természeti területek,
Natura 2000 területek hatékony fenntartása) megvalósítását segíti elő.
5. Prioritástengely
Az 1. intézkedés a DRS 2. „a fenntartható energia használatának ösztönzése” prioritási terület 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
zöldgazdaság növekedési lehetőségeihez.
6. Prioritástengely
A 2. intézkedés a DRS 9. „az emberi erőforrásba és képességekbe való befektetés” c. prioritási terület 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.
7. Prioritástengely
A prioritástengely hasonlóan a 6. prioritástengelyhez a DRS 9. prioritás 7. akciójához járul hozzá. A 2.,
4. és 5. intézkedés a képzési tevékenységeivel olyan beavatkozásokra irányulnak, amelyek a Duna
Stratégia a 9. prioritási területe 1. akciójával (szakképzett munkaerő támogatása) van összhangban.
8. prioritástengely
A prioritástengely 1. intézkedés a DRS 9. prioritási területe 2. akcióját támogatja (munkaerő piaci
szereplők és oktatási, kutatási intézmények együttműködése). A 3., 4., 5. 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.
9. prioritástengely
A prioritási tengely keretében tervezett Közigazgatási Kompetencia Központ egyik feladata lesz a
közigazgatási jó gyakorlatok gyűjtése, beleértve a külföldi jó gyakorlatokat is. Ennek keretében
szorosabb együttműködést tervezünk a Visegrádi négyek ország csoport releváns szervezeteivel.
Az együttműködés elsősorban a tapasztalatcserére fog fókuszálni. A prioritástengely összhangban van a
DRS 10. „intézményrendszer kibővítése és az intézményi együttműködés megerősítése” prioritási
területtel, elősegíti az intézményi kapacitással és a közszolgáltatásokkal kapcsolatos problémák
leküzdésért felelős akció (1. akció) hazai megvalósításával és a DRS 7. prioritásterületének 7.
akciójával.
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A SZEGÉNYSÉG ÁLTAL LEGINKÁBB SÚJTOTT FÖLDRAJZI TERÜLETEK VAGY A
HÁTRÁNYOS MEGKÜLÖNBÖZTETÉS VAGY TÁRSADALMI KIREKESZTÉS
LEGNAGYOBB KOCKÁZATÁVAL SZEMBENÉZŐ CÉLCSOPORTOK EGYEDI
SZÜKSÉGLETEI (ADOTT ESETBEN)

5.

(Hivatkozás: az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke (4) bekezdésének a) pontja)
A SZEGÉNYSÉG ÁLTAL LEGINKÁBB ÉRINTETT FÖLDRAJZI TERÜLETEK/A HÁTRÁNYOS

5.1.

MEGKÜLÖNBÖZTETÉS VAGY TÁRSADALMI
SZEMBENÉZŐ CÉLCSOPORTOK

KIREKESZTÉS

LEGNAGYOBB

KOCKÁZATÁVAL

A Partnerségi Megállapodás rögzíti, hogy valamennyi operatív program – így a VEKOP
esetében is – érvényesíteni kell a hátrányos helyzetű térségek felzárkózásának szempontját,
melyre a tervezés során ki kell térni. A VEKOP célterületén, Magyarország egyetlen fejlettebb
régiójában, nem került azonosításra leghátrányosabb helyzetű térség.
A KMR területén, a regionális állami támogatásokról (2014–2020) szóló iránymutatás [C(2013)
3769] alapján – a versenyszabályok alá tartozó tevékenységekhez beruházási támogatás
formájában nyújtható állami támogatások esetében az általános regionális támogatási
intenzitásnál magasabb arányú támogatásban részesíthető (ún. „C” kategóriás) területek
településeinek kijelölése során a társadalmi-gazdasági szempontból hátrányosabb helyzetű
területek felzárkóztatásának elve fontos szempont volt.
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet V. fejezetében felsorolt,
az átlagos támogatási intenzitásnál magasabb támogatásban részesülő 86 Pest megyei
település közül 59 a régió hátrányosabb helyzetű, északi, dél-keleti elhelyezkedésű térségeiben
(Ceglédi, Nagykátai, Nagykőrösi, Szobi, Ráckevei, Aszódi, Dabasi, Monori járás) található.
Ezeken a településeken a versenyszabályok alá tartozó gazdasági tevékenységek támogatása
esetén ez a lehetőség várhatóan hozzájárul a beruházások létrejöttéhez, a vállalkozások
versenyképességének javításához, ezáltal a lemaradás csökkentéséhez.
Budapesten belül is elkülöníthető egy fejletlenebb, hátrányosabb helyzetben lévő összefüggő
terület a pesti oldal belső területén kívüli, ún. északi és déli külső periféria, ahol a lakosság
jövedelmi helyzete messze elmarad a gazdagabb budai oldal egyes részeihez képest.
Az alacsony jövedelmi státusz által legveszélyeztetettebb csoportba az álláskeresők, az
egyszülős háztartások, valamint a három vagy több gyermeket nevelő családok tartoznak. Az
alacsony jövedelmi státusz kockázata az életkor előrehaladásával fokozatosan csökken, a
legveszélyeztetettebb réteg a 18 év alattiak, vagyis a gyermekek (alacsony jövedelmi státuszba
kerülési kockázatuk 1,6-szorosa az országos átlagnak). A másik jelentősen veszélyeztetett
társadalmi csoport az álláskeresők (az álláskeresők közel felét érinti az alacsony jövedelmi
helyzet), alacsony jövedelmi státuszba kerülési kockázatuk az országos átlag több mint
négyszerese.
Általában a leszakadással fenyegetett területeken él a társadalmi kirekesztettség,
diszkrimináció által leginkább veszélyeztetett roma közösség. A romák 60%-a vidéken,
többnyire periférikus térségekben él. Azonban a fővároson belül több kerületben is magas (több
mint 10%) az arányuk.
A VEKOP számos fejlesztése kapcsolódik a társadalmi kirekesztés legnagyobb kockázatával
szembenéző társadalmi csoportokhoz. Ezek közül a legjelentősebbek:
–
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–

A társadalmilag és fizikailag leromlott, vagy leromlással veszélyeztetett
településrészeken élő lakosság életminőségének javítása ITP keretében, a területi
szereplők által valósul meg ERFA források bevonásával.

–

Az ESZA forrásból támogatni tervezett, kiemelt társadalmi felzárkózási programok
megvalósítása hozzájárul
- a rászoruló családokban élő gyermekek esélyteremtéséhez,
- az alacsony státuszú népességgel rendelkező területeken élők felzárkózásához,
- a helyi közösségek és a hátrányos helyzetűek, romák civil szerveződéseinek
fejlesztéséhez,
- a társadalmi integrációt segítő szakmai együttműködések (szakmai műhelyek)
létrehozásához.

További kiemelt cél a lakosság megfelelő minőségű közszolgáltatásokkal való ellátása, az
intézményi férőhely kiváltás folyamatának támogatása, a halmozottan hátrányos helyzetű
tanulók
végzettségi
szintjének
emelése.
Kapcsolódó
támogatandó
terület
a
kompetenciafejlesztés a foglalkoztathatóság javítása és egyes humán közszolgáltatások
színvonalának emelése érdekében.
A fejlesztéseknél kiemelt célcsoportot képeznek a hátrányos helyzetű gyermekek, a nagyarányú
alacsony státuszú népességgel rendelkező területeken élő lakosság, a romák, a hátrányos
helyzetű csoportok.
Egyes fejlesztési projektek, pályázatok esetében a támogatások odaítélése során figyelembe
vehető szempont lehet mind a hátrányos helyzetű területeken, településeken,
településrészeken történő megvalósítás, mind a társadalmi kirekesztés legnagyobb
kockázatával szembenéző társadalmi csoportokra történő fókuszálás.

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

A Partnerségi Megállapodás a VEKOP esetében nem rögzít konkrét beavatkozásokat a
hátrányos helyzetű térségek társadalmi integrációs, lakhatási, foglalkoztatási hátrányainak
felszámolására. A VEKOP nem érintett a kapcsolódó stratégiában.
166. táblázat:
Intézkedések a szegénység által leginkább érintett földrajzi
területek/ a hátrányos megkülönböztetés vagy társadalmi kirekesztés legnagyobb
202
kockázatával szembenéző célcsoportok egyedi szükségleteinek kezelésére
Célcsoport/földrajzi
terület

Az
integrált
megközelítés
részét
képező
tervezett
intézkedések fő
típusai

Prioritási
tengely

Alap

Régiókategória

Beruházási
prioritás

Nem releváns

Amennyiben a program egynél több régiókategóriára vonatkozik, szükséges lehet a
kategóriánkénti bontás.

202
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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

|
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7.

AZ IRÁNYÍTÁSÉRT, A KONTROLLÉRT ÉS AZ ELLENŐRZÉSÉRT FELELŐS HATÓSÁGOK ÉS
SZERVEZETEK, VALAMINT AZ ÉRINTETT PARTNEREK SZEREPE

7.1. Az érintett hatóságok és szervezetek
23. táblázat: Az érintett hatóságok és szervezetek
Hatóság/szervezet

A hatóság/szervezet,
osztály vagy csoport
megnevezése

A hatóság/szervezet
vezetője (beosztása vagy
tisztsége)

Irányító Hatóság

Nemzetgazdasági
Minisztérium

Oláh Gábor helyettes
államtitkár

Igazoló hatóság, ahol
alkalmazható

Magyar Államkincstár

dr. Dancsó József elnök

Ellenőrző Hatóság

Európai Uniós
Támogatásokat Auditáló
Főigazgatóság

dr. Dencső Balázs
főigazgató

Szerv, amely számára a Bizottság
kifizetést eszközöl

Magyar Államkincstár

dr. Dancsó József elnök

Az irányító hatóság feladatai:
1. a szakpolitikai felelőssel (uniós fejlesztések szakpolitikai szempontból mérvadó tartalmi
kérdéseiben illetékes döntéshozók, felelősek a tervezés, projektfejlesztés és a
projektkiválasztás során a szakpolitikai szempontok érvényesítéséért) egyeztetett javaslatot
tesz a program tartalmára és módosítására,
2. a szakpolitikai felelőssel együttműködve elkészíti a többéves nemzeti keretet és az éves
fejlesztési keret tervezetét, és szükséges esetén javaslatot tesz azok módosítására,
3. a szakpolitikai felelős bevonásával elkészíti az éves fejlesztési keret alapján a felhívást,
amelynek során vizsgálja a felhívásnak a programhoz való illeszkedését, az európai uniós és
nemzeti elszámolhatósági, továbbá költséghatékonysági adminisztratív terhek, szabályozási
kötöttségek, végrehajtási költségek csökkentésére, szinergia biztosítására vonatkozó
szempontokat,
4. a szakpolitikai felelős bevonásával előkészíti a felhívás módosítását vagy visszavonását, ha a
felhívás keretének forrásfelhasználása nem megfelelően halad,
5. gondoskodik a felhívások monitoring rendszerbe történő rögzítéséről,
6. a szakpolitikai felelősök számára információt biztosít a felhívások végrehajtásáról, a
programok szakmai előrehaladásáról, különös tekintettel az indikátorok és szakpolitikai
mutatók teljesülésére,
7. elkészíti a nagyprojekt javaslatokat,
8. döntést hoz a kiválasztott projektekről, megköti a támogatási szerződéseket, támogatási
döntésével hatályba lépteti a támogatási okiratot;
9. feladatkörében kapcsolatot tart az Európai Bizottság illetékes főigazgatóságával, erről
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egyidejűleg tájékoztatja az európai uniós források felhasználásáért felelős minisztert, annak
feladat- és hatáskörébe tartozó kérdésekben,
10. kialakítja a program irányítási és kontroll rendszerét, melynek megfelelően elkészíti és
aktualizálja - az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által meghatározott
szempontrendszer alapján - a program irányítási és kontrollrendszereinek leírását, melyet az
európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter egyidejű tájékoztatása mellett az
audit hatóság és az Európai Bizottság részére megküld,
11. az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszterrel egyetértésben javaslatot tesz
a közreműködő szervezet kijelölésére az NFK részére,
12. a pénzügyi eszközök indítását megalapozó ex ante elemzés alapján javaslatot tesz az
európai uniós források felhasználásáért felelős miniszternél a végrehajtó szervezet
kijelölésére,
13. a Kormány döntését követően megköti a finanszírozási megállapodást a végrehajtó
szervezettel,
14. nyomon követi a programok pénzügyi és szakmai előrehaladását, különös tekintettel a
mérföldkövek teljesítésére, amelyek eredményeit megküldi az európai uniós források
felhasználásáért felelős miniszter és a szakpolitikai felelős részére,
15. nyomon követi a programok és a támogatott projektek előrehaladását, a határidőre nem
teljesítő projektek körét, e tevékenységének keretében projektfelügyeleti rendszert működtet,
16. közreműködik az értékelési terv előkészítésében és a programot érintő értékelési
tevékenységben,
17. közreműködik a felelősségébe tartozó programmal összefüggő Horizontális Monitoring
Bizottság tevékenységében és működteti a monitoring bizottságot,
18. közreműködik az egységes kommunikációs stratégia kidolgozásában és módosításában;
19. közreműködik az európai uniós források felhasználásához kötődő partnerségi egyeztetési
folyamatok, valamint kommunikációs és tájékoztatási feladatok ellátásban,
20. elkészíti a program éves és záró jelentését,
21. felelős az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által meghatározott
csalás elleni politika végrehajtásáért, így közreműködik a csalás megelőzése, annak
azonosítása, jelentése, valamint a jogosulatlanul kifizetett összegek és az esetleges
késedelmi kamatok visszafizettetése, szankcionálása tekintetében, melynek keretében:
a) eljár az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett
minisztérium által a csalás elleni politika keretében meghatározott eljárások,
módszertanok szerint,
b) együttműködik a csalás kockázatelemzése módszertanának kidolgozásában, elvégzi az
európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által meghatározott
módszertan
szerinti
csalás
kockázatelemzését,
alkalmazza
a
csalás
kockázatelemzésének támogatására fejlesztett informatikai rendszert,
c) az európai uniós támogatásokkal kapcsolatos büntető feljelentések és bűnügyi jelzések
megtételével egyidejűleg tájékoztatja az európai uniós források felhasználásáért felelős
minisztert, és az audit hatóságot,
d) részt vesz az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által szervezett
csalás és korrupció elleni képzéseken,
22. elkészíti a vezetői nyilatkozatot és éves összefoglalót,
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23. a területi szereplők által kezdeményezett integrált területi program módosítást jóváhagyja,
amennyiben a módosítás nem érinti az integrált területi program elfogadását rögzítő
Kormányhatározatban foglaltakat,
24. 2017. október 31-ig, az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 52. cikkben
említett előrehaladási jelentés megállapításaival összhangban az Európai Bizottsággal
egyetértésben
amennyiben
indokolt,
javaslatot
tesz
a
Nemzeti
Fejlesztési
Kormánybizottságnak a források átcsoportosítására,
25. biztosítja a kincstár részére a központosított számviteli nyilvántartás vezetéséhez szükséges
bizonylatok (kivéve bankkivonatok) rendelkezésre bocsátását, az európai uniós források
felhasználásáért felelős miniszter által kiadott és a www.szechenyi2020.hu oldalon közzétett
útmutató szerint,
26. együttműködik más irányító hatóságokkal a programok közötti szinergiák biztosítása és az
adminisztratív terhek minimalizálása érdekében,
27. megteszi a szükséges intézkedéseket a hatáskörébe tartozó rendszerszintű
szabálytalanságok megelőzése, illetve kezelése - beleértve az ismétlődés kockázatának
csökkentésére irányuló intézkedéseket is - tekintetében.
Magyarország a 2014-2020-as programozási időszak igazoló hatósági és audit hatósági
feladatait ellátó intézmények kijelölése és a működési modellek meghatározása során alapoz a
2007-2013-as időszakban kialakított szervezeti modellre, működési mechanizmusokra és a
meglévő humán kapacitásra.
Mind a két szervezet független a koordinációs szervtől (a 1303/2013/EU rendelet 123.
cikkének (8) bekezdése szerinti koordináló szervezet feladatait a Miniszterelnökség (ME)
látja el a 2014-2020-as időszakban) és az irányító hatóságoktól. Rendelkeznek mindazzal
a szakmai tapasztalattal és humán erőforrás állománnyal, melyek alapján feladatukat
magas színvonalon képesek ellátni.
Az igazoló hatósági feladatokat - hasonlóan a 2007-2013-as programozási ciklushoz - a Magyar
Államkincstár fogja ellátni. A Magyar Államkincstár Szervezeti és Működési Szabályzata az
igazoló hatósági tevékenységet alapfeladatként határozza meg.
Az igazoló hatóság feladatai:
1. az Alapokból származó támogatások folyósítása érdekében összeállítja az operatív
programokra vonatkozó átutalás igénylési dokumentációt, igazolja a költségnyilatkozatok
számszaki
pontosságának
és
megbízhatóságának,
valamint
a
költségek
alátámasztottságának ellenőrzésére irányuló eljárások európai uniós és nemzeti
jogszabályoknak való megfelelőségét, és benyújtja az igazolt átutalás igénylési
dokumentációt az Európai Bizottság részére,
2. a költségek megfelelőségének ellenőrzése érdekében tényfeltáró vizsgálatot és tényfeltáró
látogatást végez a pénzügyi lebonyolításban részt vevő szervezeteknél,
3. az irányító hatóság által az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter útján
megküldött kifizetési ütemezések alapján összeállítja és benyújtja a tárgyévre és a következő
évre vonatkozó kifizetési előrejelzéseket az Európai Bizottság részére az adott év január 31ig, valamint július 31-ig,
4. fogadja az Alapokból származó támogatásokat az Európai Bizottságtól,
5. a monitoring és információs rendszerben vezeti az igazoló hatóság pénzügyi nyilvántartásait,
ennek keretében nyilvántartja az Alapokból származó támogatás részben vagy egészben
történő törlése következtében visszafizetendő, valamint visszavont összegeket,
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6. végrehajtja az adminisztratív hibák, valamint az operatív program megvalósítása során
bekövetkezett szabálytalanságok következtében szükségessé váló pénzügyi korrekciókat, és
elszámol az alapokból származó visszafizetett támogatásokról az Európai Bizottsággal,
7. elkészíti az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az
1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai
Parlament és a Tanács 966/2012/EU, EURATOM rendelet (a továbbiakban: költségvetési
rendelet) 59. cikke (5) bekezdés a) pontjában említett beszámolókat és igazolja e
beszámolók teljességét, pontosságát, hitelességét és megfelelőségét,
8. biztosítja az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 126. cikk g) pontjában
meghatározott számviteli nyilvántartási feladatok ellátását, amelynek keretében a
támogatásokról a monitoring és információs rendszer alkalmazásával - központosított,
valamennyi operatív programra teljes körűen kiterjedő, a számviteli törvény előírásai alapján,
a kettős könyvvitel módszerével vezetett, eredményszemléletű számviteli nyilvántartásokat
vezet, és összeállítja az éves beszámolót.
9. A kincstár köteles a támogatások számviteli elszámolását szabályozó számviteli kézikönyvet
a hozzá kapcsolódó ellenőrzési nyomvonalakkal elkészíteni, amelynek részei
a. számviteli folyamatok eljárási rendje,
b. számvitel politika, számlatükör, számlarend,
c.

bizonylati album.

Az audit hatósági feladatokat Európai Uniós Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság látja el,
mely szervezet 2007-2013-as időszak programjai végrehajtása során is audit hatóságként
működött.
Az audit hatóság az Európai Bizottság és az államháztartásért felelős miniszter iránymutatásai,
valamint a nemzetközileg elfogadott standardok alapján
1. az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 124. cikk (2) bekezdésének és a
223/2014/EU rendelet 35. cikk (2) bekezdésének megfelelően lefolytatja a kijelölési
kritériumok teljesülésének értékelését, elkészíti az értékelésről szóló jelentést és véleményt,
2. elkészíti az audit stratégiát,
3. elvégzi a rendszerellenőrzéseket,
4. elvégzi a projektek mintavételes ellenőrzését,
5. elvégzi az éves elszámolások vizsgálatát,
6. ellenőrzést végez az Európai Bizottság felkérése esetén,
7. nyomon követi az ellenőrzési jelentések megállapításait, javaslatai hasznosulását, az
intézkedési tervek végrehajtását,
8. teljesíti az Európai Bizottság felé az éves beszámolási kötelezettségeket,
9. elkészíti a zárónyilatkozatot és az azt megalapozó jelentést,
10. részt vesz az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 128. cikke szerinti
egyeztetéseken,
11. véleményezi az Európai Bizottság ellenőrzéseiben felvetett kérdésekre adandó tagállami
választervezeteket, részt vesz a szükséges tárgyalások lefolytatásában,
12. gondoskodik az Európai Bizottság által az audit hatósági tevékenység hatékonyságát
vizsgáló ellenőrzések által felvetett kérdésekre adandó tagállami válaszok kialakításáról, a
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szükséges tárgyalások lefolytatásáról.
7.2. Partnerek bevonása
7.1.2 Az érintett partnereknek az operatív program elkészítésébe történő bevonására tett
intézkedések és a partnerek szerepe az operatív program végrehajtásában,
monitoringjában és értékelésében
1. Az operatív program partnerségi folyamata
A partnerség a 240/2014/EU Rendelet rendelkezéseit figyelembe véve került lefolytatásra. A
partnerlisták összeállítása során követendő cél volt, hogy az Operatív Program előkészítésének
első lépéseként nemzeti környezetben azonosítsuk az érintett érdekelt feleket. Az egyes
szervezetek súlyuknál, szakmai tevékenységüknél, tagságuknál fogva biztosították az általuk
képviselt szféra reprezentativitását. Az operatív programok tervezésének előrehaladásával előbb
széleskörű szakmai egyeztetések, majd átfogó partnerség keretében, a gazdasági, társadalmi,
környezeti és területi szereplők bevonásával történt meg az operatív programok tervezése.
A program szempontjából releváns partnerek a tervezést a kezdetektől segítik, az operatív
program kialakulását nyomon követik.
Az OFTK alapján megfogalmazott uniós tervezési dokumentum, a VEKOP vázának egyeztetése
képezte a partnerségi egyeztetések második szakaszát, amelyre 2013. első félévében került sor.
A VEKOP partnerség folyamatának résztvevői köre már adott, illetve levezethető volt az OFTK
társadalmasítási folyamata, valamint a 2007-2013-as periódus bevált gyakorlata alapján. Azaz a
területfejlesztési szakterület korábban beazonosított partnereivel ebben a fázisban már
folyamatos kapcsolat állt fenn, valamint ehhez csatlakoztak további partnerek az operatív
program kapcsán.
A VEKOP ágazati és területi szempontokat egyaránt magában foglaló vonása megkívánja a
szakmai, stratégiai partnerek mellett a területi szereplők bevonását is, így a folyamat szerves
részét képezik a VEKOP által lefedett területen található önkormányzatok (Pest megye, Érd
megyei jogú város, Budapest fővárosi és kerületi önkormányzatai), és önkormányzati
szövetségek bevonása.
Az Európai Bizottsággal történő formális és informális egyeztetések mellett rendszeres tárcaközi,
illetve külső partnerek bevonásával történő konzultációk is zajlottak, melyek során a beérkezett,
releváns észrevételek beépítésre kerültek.
A partnerek között azonosítható számos államigazgatási szerv, köztük minden minisztérium, azok
háttérintézményei, térségfejlesztési tanácsok, a tudományos élet képviselői (Magyar
Tudományos Akadémia, felsőoktatási intézmények, kutató intézetek, tudományos- és tanácsadó
szervezetek), üzleti szféra képviselői, gazdasági szervezetek, különböző szakmai és
érdekképviseleti szervezetek, kamarák, szociális és civil szervezetek.
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
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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
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 (köztük a Középmagyarországi régióban) szervezett rendezvényeken, ahol további közel ezer résztvevő
jelenlétében tudtunk vitát folytatni. A regionális rendezvények helyszíneit és időpontjai az
alábbiak:

Regionális rendezvény
helyszíne

Regionális rendezvény
időpontja

Regionális rendezvényen
résztvevők száma (fő)
(jelenléti ív alapján)

Miskolc

2013. november 28.

149

Debrecen

2013. november 29.

175

Szeged

2013. december 2.

11

Budapest

2013. december 3.

133

Székesfehérvár

2013. december 4.

114

Győr

2013. december 5.

98

Pécs

2013. december 6.

131

ÖSSZESEN:

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 a nyílt szakaszában 123 db (on-line és rendezvényeken
megtett) észrevétel érkezett be a program kapcsán. A nyílt társadalmi egyeztetésre bocsátott
verzió a beérkezett vélemények és a Bizottsággal folytatott egyeztetéseknek megfelelően került
átdolgozására. A Bizottság részére benyújtott verzió a Széchenyi2020 weboldal partnerségi
felületén közzétételre került, ezáltal biztosítva annak megismerhetőségét az érintettek számára.
Az észrevételekre visszacsatolást és választ küldünk a program Bizottság által történő
elfogadását követően, a program végleges tartalmát és jóváhagyott intézkedéseit tükröző
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válaszok formájában.
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 kerülnek és így mindenki számára elérhetővé válnak az operatív
program véglegesítését követően, a nyilvánosság követelményeinek megfelelően.
Fentiek alapján az operatív program nyílt szakmai konzultációja egyaránt megjelenítette a
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 OP tartalmi változását a széles közönség számára folyamatosan megismerhetővé tettük a
honlapon. A beérkezett észrevételekre az operatív program végelegesítését követően, szintén
bárki számára megismerhető módon fogunk válaszolni.
Az operatív program partnerségi egyeztetésének folyamata során az alábbi alapelvek
érvényesültek:
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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
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az esélyegyenlőség.
2. A partnerek szerepe az operatív program végrehajtásában, monitoringjában és
értékelésében
A tervezés kulcspartnerei meghívást kapnak az operatív program végrehajtása során
megvalósuló partnerségben való részvételre is. A partnerek bekapcsolódhatnak a programok
végrehajtáshoz és teljesítménykeret teljesüléséhez kötődő monitoring tevékenységbe és
jelentéstételbe. Az operatív program szintű 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.
A partnerség legfontosabb outputjai:
1. A partnerségi folyamat során számos esetben alátámasztást, megerősítést nyert a VEKOPban foglalt intézkedések szükségessége, mint például
 a foglalkoztatáshoz kapcsolódó beavatkozások (rugalmas, atipikus
családbarát munkahelyek, munkaerő képzése, szakképzés, felnőttképzés),

foglalkoztatás,

 kisgyermekes szülő foglalkoztatásának elősegítése (óvodai, bölcsődei férőhelybővítés)
 a fenntartható közlekedés elősegítése (kerékpáros és tömegközlekedés összekapcsolása,
P+R parkolók),
 vállalkozásfejlesztés (IKT, kkv külpiacra jutás mentorhálózat, vállalati tudásbázis erősítése),
 vállalkozások visszatérítendő támogatásai,
 szociális városrehabilitáció,
 energiahatékonysági beruházások támogatása stb.
2. A legtöbb észrevétel az energiahatékonysági épület felújítások mellett az új építésre vonatkozó
igényre irányult, melynek eredményeképpen az OP szövege ezeket nem zárja ki, megjegyezve,
hogy az infrastrukturális fejlesztések esetében az energiahatékonyság az egyik legfontosabb
horizontális szempont.
3. Több esetben kaptunk javaslatot a partnerek által relevánsnak tartott indikátorokra, melyekből
néhány beépítésre került a dokumentumba.
4. A kutatás-fejlesztés-innováció szakterület megerősítésére számos észrevétel érkezett, melyek
következményeképpen területileg fókuszáltunk, a forrásallokációt pedig megemeltük a KFI
intézkedések vonatkozásában.
5. További értékes, az egyes szakterületekre vonatkozó észrevételek is érkeztek, melyeket
azonban az ágazati operatív programok hivatottak kezelni.
6. Számos észrevételben az operatív program szövegénél, tartalmi elemeinél részletesebb
javaslat szerepelt. Ezeknek a kezelése nem az operatív program keretei között fog megtörténni.
A VEKOP közigazgatási és közszolgáltatási fejlesztéseit tartalmazó prioritási tengelye a KÖFOP
beavatkozási logikáján alapul, ezért a partnerségi egyeztetés a KÖFOP keretében zajlott és a
240/2014/EU Rendelet rendelkezéseit figyelembe véve került lefolytatásra. A KÖFOP
előkészítése során a partnerek több ponton is szerepet kaptak. Az operatív program szakmai
tartalma (a technikai segítségnyújtás kivételével) az operatív program létrehozása előtt az EFOP
és a GINOP részeként került előkészítésre. Ezek a szakmai tartalmak széleskörű egyeztetés
részei voltak, amely során a partnerek egyeztetések, workshopok, konferenciák, szöveges
véleményezés, illetve on-line kommunikáció keretében nyilvánítottak véleményt. Az egyeztetés s
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az abban résztvevő partnerek köre a két operatív program tervdokumentumában bemutatásra
került. A KÖFOP kialakítása után a tervezők újra egyeztettek az érintett szakterületek
képviselővel a tervek értelmezése és az operatív programba történő integrálása kapcsán. Az
operatív program két alkalommal társadalmi egyeztetésre lett bocsátva:2014. júniusában és a
tartalmi átdolgozások után2014. novemberében.
A partnerségi egyeztetések legfontosabb lépéseit a 12.3-as fejezet mutatja be.
(
7.2.2. Globális támogatások (ESZA tekintetében, adott esetben)
7.2.3. Összegek elkülönítése kapacitásépítő tevékenységek számára (az ESZA tekintetében,
adott esetben)
Nem releváns.
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AZ ALAPOK, AZ EMVA, AZ ETHA ÉS MÁS UNIÓS ÉS NEMZETI FINANSZÍROZÁSI ESZKÖZÖK
KÖZÖTTI, VALAMINT AZ EBB-VEL TÖRTÉNŐ KOORDINÁCIÓT BIZTOSÍTÓ MECHANIZMUSOK

8.

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.
Belső koordinációs mechanizmusok
A tervezés és a végrehajtás során folyamatosan biztosítani kell az egyes OP-k közötti
szinergiák kihasználását, illetve a párhuzamosságok kiküszöbölését, különös tekintettel a PM
2.1.5 pontjában integrált kezelést igénylő fejlesztési témákra. Ezen célok elérése a megfelelő
intézményi keret kialakításával lesz biztosítva, mely intézményi keret összhangban van a PM
2.1 pontjában megfogalmazottakkal.
A 2007-2013 időszak végrehajtási funkcióinak 2013-ban elkészített értékelése – más
értékelésekkel is összhangban – többek között megállapította, hogy a fejlesztéspolitika
optimális végrehajtása és az programok közötti szinergia kihasználása érdekében közelebb kell
hozni a szakpolitikákat és a fejlesztéspolitikát, és ezzel egyidejűleg erősíteni kell a koordinációs
funkciókat az intézményrendszerben.
Az értékelés – valamint egyéb elemzések, többek között az OP-k félidei értékelései –
megállapításai az alábbiak szerint foglalhatók össze:
 a szinergikus lehetőségek jobb kihasználása és a lehatárolások hatékony kezelése
érdekében szükséges a központi koordináció megerősítése (Átfogó intézményértékelés –
203
A 2007-2013 időszak végrehajtási funkcióinak értékelése );
 a szakpolitika és a támogatáspolitika közötti együttműködés erősítése szükséges az
eredményesség fokozása érdekében (A 2007-2013 OP-k félidei értékeléseinek
204
szintézise );
 a támogatási konstrukciók számos esetben indokolatlan kötöttségeket írtak elő a
projektmegvalósítás számára, rontva az abszorpciós teljesítményt (Szabályozási
205
kötöttségek értékelése );
 az egyes kiválasztási eljárástípusoknak a fejlesztés tárgyához nem kellően illeszkedő
alkalmazása egyrészt abszorpciós problémákat, másrészt a pályázókat érintő túlzott
adminisztratív terhet is jelentett, főleg az önkormányzati és civil szervezeti szférában (A
206
2007-2013 OP-k félidei értékeléseinek szintézise );
 a támogatási konstrukciók által széttördelt forrás-kihelyezési gyakorlat megnehezítette a
pályázók (főleg az önkormányzati szektor) fejlesztési terveinek integrált megvalósítását,
gyakran holtteher hatáshoz vezetve (Az ÚMFT projekt kiválasztási eljárásainak
207
értékelése ).
Ezen megállapításoknak megfelelően a Kormány döntése alapján átalakításra került a
fejlesztéspolitika intézményrendszere. Az NFÜ megszűnt, és tevékenységét 2014. január 1-től
részben a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős szerve, a ME, részben a
szaktárcák végzik. Az ME látja el a 2014–2020-as időszakban az ESB alapok minden alapjára
és programjára kiterjedő központi koordinációs funkciókat, és betölti a 1303/2013/EU
203

2013. március (http://palyazat.gov.hu/intezmenyfejlesztesi_ertekelesek)

204

2011. május (http://palyazat.gov.hu/a_felidei_ertekelesek_szintezise_2007_2013)

205
206
207
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rendelet 123. cikkének (8) bekezdése szerinti koordináló szervezet szerepét.
Az ESB alapok programjai közötti összhangot biztosító koordinációs mechanizmusok és
intézmények a következők:
Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság (NFK)
Az alapok közötti koordinációt kormányzati szinten az NFK biztosítja. Az NFK külön
jogszabályban meghatározottak szerint dönt az irányító hatóság, a szakmapolitikai felelős, vagy
a Miniszterelnökséget vezető miniszter közötti, az operatív program, EMVA esetében a
vidékfejlesztési program végrehajtása során felmerülő vitás - egyeztetések alapján nem
rendezhető – kérdésekben.
Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság (FKB)
Az irányító hatóságok egymás közötti egyeztetéseinek és együttműködésének fóruma a
koordinációs szervezet által működtetett FKB. Az FKB az NFK javaslattevő, véleményező,
döntés-előkészítő, koordináló testülete. Feladata az európai uniós forrásokból megvalósuló
programok összehangolásának biztosítása és a Kormány fejlesztéspolitikai döntéseinek
előkészítése, itt kerülnek egyeztetésre az ESB alapokból és más uniós forrásokból
finanszírozandó fejlesztésekre vonatkozó főbb kérdések. A FKB-ba az Irányító Hatóságok
képviselői mellett az egyéb uniós források felhasználásáért felelős szakpolitikai felelősök is
meghívhatók.
Monitoring Bizottság (MB)
A monitoring bizottság ellátja az 1303/2013/EU rendelet 49. cikkében és 110. cikkében, továbbá
EMVA finanszírozás esetén a 1305/2013/EU rendelet 74 cikkében, ETHA finanszírozás esetén
az 508/2014/EU rendelet 113. cikkében meghatározott feladatokat.
Partnerségi Megállapodás szintű monitoring bizottság
A 2014-2020-as programozási időszakban az ESB alapok programjai közti összhang minél
teljesebb megteremtése és az egységes koordináció biztosítása érdekében az operatív
programokat nyomon követő Monitoring Bizottságok mellett Partnerségi Megállapodás szintű
monitoring bizottság kerül felállításra, amely a végrehajtási intézményrendszer szereplői, egyéb
érintett kormányzati szereplők, valamint a meghatározó társadalmi, szakmai és civil partnerek
részvételével átfogóan követi nyomon a programok megvalósulását. Kiemelt figyelmet érdemlő
általános szakpolitikai területeken, vagy horizontális szempontokkal, az interregionális,
transznacionális és makroregionális stratégiákkal kapcsolatban, továbbá az egyéb, más uniós
vagy hazai finanszírozási forrású fejlesztésekkel való összefüggés vizsgálatának támogatása
érdekében a PM MB garantálja a meghatározó partnerek bevonását.
Horizontális Monitoring Bizottság
A horizontális célok és követelmények teljesülésének nyomon követése és érvényesítése
érdekében a Partnerségi Megállapodás monitoring bizottsága mellett horizontális monitoring
bizottság működik. A horizontális monitoring bizottság tagjai a Partnerségi Megállapodás
monitoring bizottsága tagjai továbbá más, a HMB tevékenysége szempontjából fontos
szervezetek delegáltjai és egyéb meghívott szakértők. A Horizontális Monitoring Bizottság
titkárságát a Miniszterelnökség európai uniós támogatások felhasználásáért felelős
államtitkársága biztosítja. A horizontális monitoring bizottság feladata az anti-diszkrimináció, a
nemek közötti egyenlőség, a fogyatékkal élők, továbbá a fenntartható fejlődés és a területi
kohézió szempontjainak nyomon követése és érvényesítése a végrehajtás során. A horizontális
monitoring bizottság évente legalább egyszer ülésezik. Működésének részletes szabályait az
európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által az uniós és a hazai intézményi,
jogi és pénzügyi keretekkel összhangban meghatározott elvek alapján megalkotott és saját
maga által elfogadott ügyrendjében állapítja meg. Az horizontális szempontok programszintű
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nyomonkövetésére és érvényesítésére az operatív program monitoring bizottsága horizontális
208
albizottságot hoz létre.
Horizontális Munkacsoport
A Horizontális Monitoring Bizottság munkájának támogatására a koordinációs szerv horizontális
munkacsoportot működtet, amelynek munkájában az irányító hatóságok és szakpolitikai
felelősök szakértői, felkért szakértők és partnerek vesznek részt. A Munkacsoport, figyelemmel
az egyes operatív programok sajátosságaira
 2014 év végéig kidolgozza az ügyrendjét
 2015. március végéig elkészíti, közzéteszi, és kétévente felülvizsgálja a horizontális
szempontok érvényesítését biztosító koncepciót, meghatározza a horizontális
szempontok nyomon követésére alkalmas adatok körét, gyűjtésük rendjét
 Minden év május 31-ig elkészíti az operatív programok éves fejlesztési keretének
horizontális szempontú értékelését, és az eredményről tájékoztatja a Horizontális
Monitoring Bizottságot
 Támogatja
a
horizontális
szempontok
érvényesítéséhez
kapcsolódó
kapacitásfejlesztést.
Koordinációs szerv - Miniszterelnökséget vezető miniszter
Az uniós programokkal kapcsolatos, a 1303/2013/EU rendelet 123. cikkének (8) bekezdése
szerinti koordináló szervezet feladatait a Miniszterelnökség (ME) látja el a 2014-2020-as
időszakban. A legfontosabb koordinációs feladatok egy helyen, a szakmai végrehajtástól
elkülönítetten kerülnek ellátásra. A koordináció kiterjed az ESB alapok mindegyikére. A
koordinációs szerv biztosítja az operatív programoknak és a vidékfejlesztési programnak az
átfogó kormányzati stratégiákkal való összhangját.
Szakpolitikai felelős
A szakpolitikai felelősök az uniós fejlesztések szakpolitikai szempontból mérvadó tartalmi
kérdéseiben illetékes döntéshozók, felelősek a tervezés, projektfejlesztés és a
projektkiválasztás során a szakpolitikai szempontok érvényesítésének biztosításáért. A
szakpolitikai felelősség az ESB alapokból finanszírozott programok és az egyéb uniós források
felhasználása tekintetében egybeesik, így a szinergia egy biztosított.
Koordináció és összhang a vidékfejlesztési (EMVA) és halászati (ETHA) fejlesztési
forrásokkal
EMVA és ETHA alapok által finanszírozott programok tervezése és végrehajtása
a
Vidékfejlesztési Minisztérium hatásköre. Az összhang megteremtése a fentiekben ismertetett
tervezéskoordinációs mechanizmusok keretében valósul meg, a Partnerségi Megállapodásban
meghatározott alapelvek szerint.
Összhang az ETHA alap fejlesztéseivel: nem releváns.
Koordináció és összhang az ETE programokkal
A 27/2014. (II. 7.) Korm. rendelet alapján az ETE határmenti programok felelős szervezeti
egysége a Miniszterelnökségen belül működik. A 2014-2020 időszaki transznacionális és interregionális programok a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős szaktárca kompetenciája.
A Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős szerve és a területfejlesztés
stratégiai tervezéséért felelős szaktárca felel a VEKOP-pal való összhang és lehatárolás

208

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 32.§
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biztosításáért, együttműködve az IH-kal.
Az Európai Unió Duna Régió Stratégiája (EUDRS) érvényesítésének koordinációja
A VEKOP-ban elsősorban a fenntartható energiához kapcsolódó fejlesztéseknél releváns az
EUDRS. A tagállami és ETE programok előkészítése és végrehajtása a felelős szervezetek által
meghozott döntésekre figyelemmel zajlik, szükség esetén a stratégia testületeivel (a Tematikus
Koordinációs Testületekkel [Steering Groups] vagy a Budapest Duna Kontakt Ponttal), az
érintett EUDRS országokkal konzultálva. A tervezés tematikus összehangolásának alapja az
EUDRS akcióterve és útitervei. Az EUDRS kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztos
és munkaszervezete részt vesz a 2014-2020 tárcaközi tervezési munkacsoport munkájában. Az
ágazati államtitkárságok programozóinak részvételével EUDRS Tárcaközi Almunkacsoport is
működik, amely a magyarországi EMVA és az ETHA tervezésre is kiterjed. Az EUDRS nemzeti
koordinációja (Miniszterelnökségen) az európai uniós források felhasználásáért felelős
kormányszervezet központi koordinációs szerve (KKSZ) feladatainak része. A Budapest Duna
Kontakt Pont a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős szervezeténél működik.
Összhang a VEKOP szempontjából releváns egyéb uniós forrásokkal
Az Ifjúsági Foglalkoztatási Kezdeményezés (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 nemzetgazdsági 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. Az érintett OP-kkal való összhang
biztosításáról a LIFE program kormányzati felelőse, a környezetvédelemért illetve az
éghajlatpolitikáért felelős tárca gondoskodik.
Az Európai Befektetési Bankkal (EIB) a Kormány európai uniós források felhasználásáért
felelős kormányszerv központi koordinációs szerve (KKSZ) tartja a kapcsolatot, az OP-szintű
koordináció és az EIB felé történő információátadás a VEKOP IH feladata.
A leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap (FEAD) a
megfelelő étkezés biztosításához, alapvető fogyasztási cikkek beszerzéséhez biztosít
forrásokat a leginkább rászorulók számára. E tevékenységek csak kiegészítik a VEKOP
társadalmi együttműködést célzó intézkedéseit, tematikus átfedés nincs. Az OP-kkal való
összhang és lehatárolás biztosításáért a FEAD program kormányzati felelőse, a társadalmi
felzárkózásért felelős szaktárca felel, az IH-kal együttműködve.
A VEKOP közvetlen illeszkedést biztosító „rásegítő” intézkedéseket tervez a HORIZON2020
forrásaihoz
való
hozzáférés
megkönnyítése
érdekében.
Az
1.
Vállalkozások
versenyképességének javítása és a tudásgazdaság fejlesztése prioritási tengely intézkedései a
HORIZON2020 program forrásainak igénybevételére esélyes hazai vállalkozások, kutatók
felkészítéséhez, kapacitásépítéséhez nyújt támogatást. A HORIZON2020 program és az
operatív program közötti lehatárolás a kiegészítő jellegből adódóan biztosított. A
HORIZON2020 program kormányzati felelőse a gazdasági tárca, amely az irányító hatósággal
együttműködésben felel a VEKOP-pal való összhang és lehatárolás biztosításáért.
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ELŐZETES FELTÉTELRENDSZER

9.

(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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167. táblázat:

Az alkalmazandó előzetes feltételrendszer azonosítása és teljesülésének értékelése

Előzetes
feltételrendszer

Prioritási
tengelyek,
amelyekre
feltételrendszer
vonatkozik

1.
a
kutatás,
technológiai
fejlesztés
és
innováció erősítése

2.
Kutatás,
fejlesztés
és
technológiai
innováció

1.1. Kutatás és
innováció:
A
nemzeti
reformprogrammal
összhangban álló
intelligens
specializációra
vonatkozó nemzeti
vagy
regionális
stratégia megléte a
magánfinanszírozá
sú kutatások és
innováció
kiadásainak
intenzívebb
hasznosítására,
amely megfelel a jól
teljesítő
nemzeti
vagy regionális K+I
rendszerek
funkcióinak.
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Igen

Kritériumok

— Olyan intelligens
specializációra
vonatkozó
nemzeti
vagy
regionális
stratégia
van
érvényben, amely:

Kritériu
mok
teljesül
ése
(igen/n
em)

Igen

— SWOT vagy ahhoz
hasonló
elemzésen
alapul
annak
érdekében, hogy a
forrásokat korlátozott
számú kutatási és
innovációs prioritásra
lehessen
összpontosítani;

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 kritériumot két stratégiai dokumentum teljesíti:

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

Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (a
Kormány 2014. november 5-én fogadta el
határozat
formájában;
a
dokumentum
megtalálható
a
www.s3magyarorszag.hu
weboldalon)

A Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia 2020
2.1 fejezetében is megtalálható SWOT analízis.

A Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia a környezeti és
belső sajátosságok áttekintésével (SWOT-hoz igazítható
megközelítés) kíván eleget tenni a kritériumnak.

A stratégia az uniós módszertannak megfelelően széleskörű
EDP folyamatokra épült, melynek eredményeként korlátozott
számú nemzeti prioritás. került kialakításra.

2.
Kutatás,
fejlesztés
és
technológiai
innováció

|

Az előzetes
feltételrends
zer
teljesülése
(igen/nem/ré
szben)

— a magánszféra KTF
beruházásait ösztönző
intézkedéseket
körvonalaz;

Igen

A Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia intelligens
specializációi és prioritásai a magánszféra KTF beruházásait
ösztönző intézkedéseket körvonalaznak a stratégiában
foglalt eszközrendszer mentén.

Magyarázatok
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2.
Kutatás,
fejlesztés
és
technológiai
innováció

—
monitoring
mechanizmust foglal
magában

Igen

A Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia Értékelési és
Monitoring rendszer fejezete magában foglalja a monitoring
és értékelési mechanizmusokat.

2.
Kutatás,
fejlesztés
és
technológiai
innováció

— Sor került a kutatás
és innováció céljára
rendelkezésre
álló
költségvetési
forrásokat
körvonalazó
keret
elfogadására

Igen

A Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia szakpolitikai
eszközök fejezete foglalja magában az ide vonatkozó
kereteket.

1.2. Kutatási és
innovációs
infrastruktúra.
A
beruházások
költségvetési
tervezésére
és
rangsorolására
vonatkozó
többéves
terv
megléte.

2.
Kutatás,
fejlesztés
és
technológiai
innováció

Igen

— 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.

Igen

A kritériumot az alábbi dokumentum teljesíti:

a Kutatási infrastruktúrák Magyarországon (a dokumentumot
a Kormány 2014. november 5-én fogadta el határozat
formájában;
a
dokumentum
megtalálható
a
www.s3magyarorszag.hu weboldalon)

A Kutatási infrastruktúrák Magyarországon dokumentum
tartalmazza az uniós prioritásokhoz és adott esetben a
Kutatási Infrastruktúrák Európai Stratégiai Fórumához
(ESFRI) kapcsolódó beruházások költségvetési tervezésére
és rangsorolására vonatkozó indikatív többéves tervet.

Felállításra került a Kutatási Infrastruktúra Munkacsoport,
amely az ESFRI és Uniós valamint hazai infrastruktúra
priorizálás vonatkozásában ajánlásokat fogalmazott meg a
Kormányzat számára.

Megtörtént a szakpolitikai priorizálás meghatározása,
kidolgozásra került egy többtényezős K&F szakpolitikai
kritériumrendszer, mint az ESFRI és nem ESFRI priorizálást
megalapozó, alapvető jelentőségű értékelési eszköz.

A regiszter a hazai infrastruktúrákról
periodikusan frissítésre került.
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nyilvános

és

2. Információs és
kommunikációs
technológiák (IKT)
hozzá-férésének,
használatának és
minőségének
javítása
(Szélessávra
vonatkozó cél) (A 9.
cikk első
bekezdésének 2.
pontjában
említettek szerint)
2.1.
Digitális
növekedés:
a
digitális
növekedésre
vonatkozó
stratégiai
szakpolitikai keret a
megfizethető,
jó
minőségű
és
átjárható
magáncélú
és
közösségi
információs
és
kommunikációs
szolgáltatások
serkentésére és a
polgárok,
többek
között a lakosság
kiszolgáltatott
helyzetben
lévő
csoportjai,
a
vállalkozások és a
közigazgatási
szervek
által
történő használat
növelésére,
beleértve a határon
átnyúló
kezdeményezéseke
t.

3

3

Részben

— Olyan stratégiai
szakpolitikai keret van
érvényben, például az
intelligens
specializációra
vonatkozó
nemzeti
vagy
regionális
stratégián belül, amely
tartalmazza:

— az Európai Digitális
Menetrend
Eredménytáblájával
összhangban
álló
SWOT vagy ahhoz
hasonló
elemezés
segítségével
megállapított
költségvetési tervezési
és
rangsorolási
intézkedéseket;

Igen

Az Európai Digitális Menetrendben foglaltakkal összhangban
Magyarország egy Nemzeti Infokommunikációs Stratégiát
tervezett (nem a KFI stratégia részeként, de a Nemzeti
Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégiával összhangban),
amely magában foglalja a részletes NGA tervet.
A stratégia négy pillér mentén került kidolgozásra: Digitális
infrastruktúra Digitális kompetenciák: Digitális gazdaság:
Digitális állam.

Nem

A szélessávú hozzáférésre vonatkozó információkat és az
NGA tervet magában foglaló Nemzeti Infokommunikációs
Stratégia (NIS) véglegesítése megtörtént. A stratégia kiinduló
változata alapján 2013 júliusában tárcaközi egyeztetések
kezdődtek.
Társadalmi
egyeztetés
keretében
az
érintetteknek egy hónapon keresztül (2013. augusztus 31-ig)
volt
lehetőségük
véleményezni
a
NIS-t
(http://www.kormany.hu/download/d/37/f0000/Nemzeti%20Inf
okommunik%C3%A1ci%C3%B3s%20Strat%C3%A9gia%20
2014-2020.pdf). Ezenfelül államtitkári szinten számos
workshop került megrendezésre az érintett felekkel (piaci,
szakmai és civil szervezetek). A társadalmi egyeztetések
eredményén alapuló összegzés és értékelés kidolgozása és
stratégiába történő beépítése megtörtént. A társadalmi
egyeztetéseket követően a Kormány 2014. február 5-én
fogadta el.

A stratégia Kormány által elfogadott változata magyar
nyelven elérhető itt:
http://www.kormany.hu/download/b/fd/21000/Nemzeti%20Inf
okommunik%C3%A1ci%C3%B3s%20Strat%C3%A9gia%20
2014-2020.pdf

Az OP-k és a stratégia tervezése összehangolt, koordinált
formában történt. A releváns OP-kban található utalás a
stratégiára vonatkozóan.

A Nemzeti Infokommunikációs Stratégia és a kapcsolódó
Zöldkönyv magában foglalja a következőket: pénzügyi terv,
intézkedések rangsorolására vonatkozó információ, részletes
SWOT elemzés, alkalmazott módszertan és adatforrás-lista,
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ezenfelül a rangsorolási eljárás leírása (beleértve az
érintettek bevonására vonatkozó információkat) – az Európai
Digitális Menetrend Eredménytáblájával összhangban.
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3

— az IKT keresleti és
a kínálati oldalának
kiegyenlítésére
vonatkozó
elemzés
elvégzését;

Igen

Az IKT keresleti és a kínálati oldalának mélyreható elemzése
kidolgozásra és részletes végrehajtása megtörtént a Nemzeti
Infokommunikációs Stratégia keretében. Az alkalmazott
módszertani leírást is magában foglaló elemzés a releváns
társadalmi-gazdasági dimenziókra és az IKT-ra, mint
szektorra is kitér. A stratégia tartalmazza az eredmények
összegzését.

3

— az intézkedések
végrehajtásában elért
előrehaladás
mérésére
szolgáló
mutatókat
olyan
területeken, mint a
digitális jártasság, az
e-befogadás,
az
elektronikus
hozzáférhetőség és az
EUMSZ 168. cikkének
hatályán belül az eegészségügy
előrehaladása,
amelyek adott esetben
összhangban állnak a
meglévő
vonatkozó
uniós, nemzeti vagy
regionális
szintű
ágazati stratégiákkal;

Nem

Az új stratégia négy pillér mentén került kidolgozásra:
digitális kompetenciák, képzés, szélessávú infrastruktúra és
hálózatok, digitális gazdaság és IT szektor, Kormányzati
információs technológia, e-Kormányzati szolgáltatások, eközszolgáltatások. A stratégia tartalmaz indikátorokat, hogy
az egyes területeken (pl. digitális kompetenciák, ebefogadás, e-hozzáférhetőség és e-egészségügy) mérhető
legyen a fejlődés.
A Stratégiához kapcsolódó Akcióterv („Zöldkönyv”) tartalmaz
továbbá releváns indikátorokat az IKT használat és hatása
előrehaladásának mérésére.

A támogató dokumentum (Zöld könyv az infokommunikációs
szektor 2014-2020 közötti fejlesztési irányairól) elkészült.

A
korábban
elfogadott
(http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesiminiszterium/infokommunikacioert-felelos-

akcióterv

allamtitkarsag/hirek/digitalis-megujulas-a-magyar-kreativitaskiteljesiteseert) hatásvizsgálata rendelkezésre áll.

A támogató dokumentum (A Digitális Megújulás Cselekvési
Terv hatásvizsgálata) rendelkezésre áll.
- a
szükségletek
felmérését az IKTkapacitásépítés
megerősítésére.

3

3. Kis- és középvállalkozások
(KKV-k)
versenyképességének
növelése

1

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

Igen

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

Igen

A Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) magában
foglalja a gyengeségre vonatkozó részletes elemzést mind a
négy fent említett pillér esetében. Ezenfelül tartalmazza azon
megteendő és a végrehajtott intézkedések megfelelő
leírását, amelyek a végrehajtási intézményrendszer és a
kedvezményezettek kapacitásának biztosítására vonatkozik
annak érdekében, hogy azok ezen intézkedéseket
azonosítani tudják és végre tudják hajtani azokat.

Igen

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
költségeit nem növeli, és további lépéseket fog tenni annak
érdekében, hogy a 100 eurós határt elérje.
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.
A támogató dokumentum rendelkezésre áll.

1
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- intézkedésekre
került sor valamely
vállalkozás konkrét
tevékenysége
beindításához és
végzéséhez
szükséges
engedélyek

Igen

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.

beszerzési idejének
csökkentése
céljából, figyelembe
véve a
kisvállalkozói
intézkedéscsomag
célkitűzéseit;

-

-

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
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:
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-

-

-

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/t120
0104.htm)
lehetővé
teszi,
hogy
egy
cégbejegyzési
(vagy
változásbejegyzési)
kérelmet a céginformációs szolgálat 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/t120
0117.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.
A támogató dokumentum rendelkezésre áll.
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
jóváhagyta a stratégia tartalmát. A stratégia a Partnerségi
Megállapodás
informális
egyeztetési
szakaszában
megküldésre került a DG REGIO részére.
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
1
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olyan mechanizmus
van érvényben, amely
monitoring alá vonja a

Igen

A kritérium teljesítéséről az alábbiakban található egy
háttéranyagul szolgáló összefoglaló, amely leírást tartalmaz

kisvállalkozói
intézkedéscsomag
már hatályba léptetett
intézkedéseinek
végrehajtását és
felméri a
jogszabályoknak a
KKV-kra gyakorolt
hatását.

4.
az
alacsony
széndioxidkibocsátású
gazdaság
felé
történő elmozdulás
támogatása minden
ágazatban;
4.1. Intézkedésekre
került
sor
előmozdítandó az
épületek
építése
vagy
felújítása
során az energiavégfelhasználás
hatékonyságának
költséghatékony
javítását
és
az
energiahatékonysá

5

Részben

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
energiahatékonyságáv
al
kapcsolatos
minimumkövetelmény
ek
teljesítésének
biztosítását
célzó
intézkedések;

a Magyary Zoltán Munkacsoportról, illetve a jogszabályok
KKV-kra gyakorolt hatásainak méréshez kapcsolódó
mechanizmusról:
A támogató dokumentum rendelkezésre áll.
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.
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
jóváhagyta a stratégia tartalmát. A stratégia a Partnerségi
Megállapodás
informális
egyeztetési
szakaszában
megküldésre került a DG REGIO részére.
Nem

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-strategiai-
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gba
történő
költséghatékony
beruházást.

feher/energetika

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.
5

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

Nem

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 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.

5
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—
az
energiahatékonyságra
irányuló
stratégiai
tervezést
biztosító
intézkedések,
a
2012/27/EU európai
parlamenti és tanácsi
irányelv 3. cikkével
összhangban;

Igen

Az indikatív nemzeti energiahatékonysági cél megküldésre
került a Bizottság részére.
A támogató dokumentum (Jelentés az Európai Bizottság
részére
Magyarország
indikatív
nemzeti
energiahatékonysági
célkitűzéséről
a
2020.
évre
vonatkozóan) rendelkezésre áll.

5

4.3. A megújuló
energiaforrások
előállításának
és
elosztásának
támogatását célzó
intézkedésekre
került sor
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5

Igen

—
az
energiavégfelhasználás
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
energiamegtakarításs
al arányos mértékben.

Igen

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
2009/28/EK
európai parlamenti és
tanácsi irányelv 14.
cikkének
(1)
bekezdésével,
valamint 16. cikkének
(2)
és
(3)
bekezdésével
összhangban átlátható
támogatási
rendszerek,
a
távvezetékrendszerhez
való
elsőbbségi hozzáférés
vagy
garantált
hozzáférés
és
elsőbbségi
terheléselosztás,
valamint a műszaki
átalakítások
költségeinek
viselésére
és
megosztására

Igen

A 2009/28/EK Irányelv 14 cikk (1) bekezdése, 16. cikk (2) és
(3) bekezdései a következő jogszabályokban kerültek
átültetésre:

Az Irányelv 14 cikk (1) bekezdése szerint:


Az
1002/2011
(I.14.)
(576.
oldal)
Kormányhatározatban
elfogadásra
került
Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási
Cselekvési terve 2010-2020, melyek 4.2.4.
fejezete tartalmazza a tájékoztatásra vonatkozó
rendelkezéseket.



A megújuló forrásokból előállított energia
részarányának kiszámítási módszertanáról szóló
1/2012. (I. 20.) NFM rendeletet módosító
50/2013. (VIII. 27.) NFM miniszteri rendelet
alapján a miniszter tájékoztatást nyújt a megújuló
energiaforrások
alkalmazásának
és
elterjesztésének, valamint a megújuló energiával
kapcsolatos
kötelezettség
elősegítése,
a
lakosság,
a
felhasználók,
az
építőipari

vonatkozó egységes
szabályok
vannak
érvényben.

szakemberek, mérnökök, tervezők, üzembe
helyezők,
szolgáltatók
tájékoztatása
és
iránymutatás biztosítása céljából elektronikus
úton a világhálón létrehozott honlapon keresztül.


Az 50/2013. (VIII. 27.) NFM miniszteri rendelet
előírja, hogy megújuló energia-támogatási
rendszer keretében támogatás kizárólag abban
az esetben nyújtható, amennyiben a megújuló
energiaforrásból energiát termelő rendszer
megfelel a vonatkozó, nemzeti szabványként
közzétett
európai
szabvány
műszaki
előírásainak.

Az Irányelv 16. cikk (2) és (3) bekezdései szerint:

A 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos
energiáról (VET) 35 § és 36 § és a 76/2011. (XII.
21.) NFM rendelet a közcélú villamos hálózatra
csatlakozás pénzügyi és műszaki feltételeiről 6§
(6) bekezdése teljesíti a kritériumokat.

A jogszabályi forrásokon kívül az átviteli
rendszerirányító szabályzataiban foglaltak is az
irányelv e bekezdéseinek való megfeleltetést
szolgálják.
A rendszerirányító üzemi szabályzata (1.2.2, 1.2.4. pontjai):
http://mavir.hu/web/mavir/uzemi-szabalyzat
Az
átviteli
rendszerirányító
üzletszabályzata
(III./3.1.1.pontja):
http://mavir.hu/documents/10258/183596540/MAVIR+UzSZ_
torzsszoveg_20121201_v2.pdf/15b91509-389b-4fbc-9e9a9f6757dc42eb
A
Magyar
Energia
Hivatal
tanulmánya
elérhető:
http://www.eh.gov.hu/gcpdocs/201108/mecs_infrapont_egi_v
egleges_20110720.pdf
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— A tagállam a
megújuló
energiára
vonatkozó
nemzeti
cselekvési
tervet
fogadott
el
a
2009/28/EK irányelv 4.
cikkével összhangban.

5

8. A fenntartható és
minőségi
foglalkoztatás,
valamint
a
munkavállalói
mobilitás
támogatása
8.1.
Az
aktív
munkaerő-piaci
intézkedéseket
a
foglalkoztatási
iránymutatásokra
figyelemmel
dolgozzák ki és
hajtják végre.

8

Részben

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

Igen

A 2009/28/EK irányelv 4. cikkével összhangban az
1002/2011 (I.14.) (576. oldal) Kormányhatározatban
elfogadásra került:
http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesiminiszterium/klima-es-energiaugyiallamtitkarsag/hirek/elkeszult-a-megujulo-energiamagyarorszag-megujulo-energia-hasznositasi-cselekvesiterve-2010-2020-cimu-kiadvany

Nem

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
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:
A támogató dokumentum (NMH módszertani útmutató)
rendelkezésre áll.
Az ügyfél-kategorizálási rendszer (ún. profiling rendszer)
bevezetése folyamatos:
Az ügyfél-kategorizálási rendszer bevezetésének forrásai
rendelkezésre állnak, a rendszer kidolgozása folyamatban
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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

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,
amely 2015 vége).
A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú
fejlesztéseinek
megalapozására
vonatkozó
stratégia
tartalmát jóváhagyta a Kormány (társadalmi és közigazgatási
egyeztetést követően). A stratégia számos feltételhez
kapcsolódik, többek között az aktív munkaerő piaci
intézkedéseket és a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által
nyújtott szolgáltatásokat is érinti.
A stratégia a Partnerségi Megállapodás informális
egyeztetési szakaszában megküldésre került a DG REGIO
részére.
8
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- a
frissen
megüresedett
munkahelyekről és
foglalkoztatási
lehetőségekről
szóló átfogó és
átlátható
információk,
amelyek figyelembe
veszik
a
munkaerőpiac
változó igényeit.

Igen

A 30/2000. (IX. 15.) Miniszteri rendelet a munkaerőpiaci
szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan
nyújtható támogatásokról
(http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000030.G
M) alapján a munkaadó köteles bejelenteni a nemzeti
foglalkoztatási szolgálatnál az üres álláshelyeket. A
szolgálatnak rendszeresen tájékoztatást kell nyújtania ezen
üres álláshelyekről. Az EURES hálózat tagjaként, az EURES
tanácsadók Magyarország területén is tájékoztatást adnak az
uniós szinten elérhető új, betölthető állásokról. Az oktatási
intézményekben már kiépített tanácsadói hálózat fejlesztése
is folyamatos. Mindemellett az egészségügyi szektorhoz
kapcsolódó álláshelyeket érintő adatbázis továbbfejlesztése

is folyamatban van.
Elérhető átfogó és átlátható tájékoztatás új betöltetlen
álláshelyekről és foglalkoztatási lehetőségekről, ezenfelül a
magyar Nemzeti Foglalkozatási Szolgálat számos interneten
keresztül elérhető szolgáltatást is nyújt (például a Virtuális
Munkaerőpiac Portál és a Nemzeti Pályaorientációs Portál).

Virtuális Munkaerőpiac Portál:
https://vmp.munka.hu/

A Nemzeti Pályaorientációs Portál közérthető információkkal
nyújt segítséget: (önértékelési kérdőívek, információ
különböző szakmákról és foglalkozásokról, munkaerő-piaci
információk
és
karriertanácsok
többek
között
a
karriertervezés támogatása érdekében):
http://eletpalya.munka.hu/

A Nemzeti Pályainformációs Központ információt nyújt az
Európai Unió más országaiban való tanulás lehetőségeiről
(elérhető képzésekről, ösztöndíj lehetőségekről, szakmai
képzésekről, gyakornoki helyekről, mobilitási feltételekről, a
képesítések kölcsönös elismeréséről stb.):
http://www.npk.hu/public/index.php

A munkaerőpiaci előrejelzések eredményei szintén
elérhetőek a széles nyilvánosság (diákok, alkalmazottak,
szolgáltatók, politikai döntéshozók) részére (várható trendek,
keresett munkakörök, illetve olyan foglalkozások ahol
túlkínálat mutatkozik):
http://palyasugo.hu/
Fő célok:
-
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hozzájárulni a kereslet és kínálat közötti
egyensúly megteremtéséhez a munkaerőpiacon,
pályakezdők vagy pályamódosítók részére
hasznos segítséget nyújtani abban, hogy
megalapozott döntéseket tudjanak hozni - egy
internet-alapú
információs
rendszer
kidolgozásával, amely bemutatja a várható

-

munkaerő-piaci előrejelzéseket és trendeket a
laikusok számára is érthetően (fiatal első
álláskeresők, szakmát váltók, munkaadók
számára), felhasználó-barát módon,
oktatási stratégia megalapozása, és munkaadói
elvárások finomhangolása

Ezen tanulmányok és módszertanok elérhetőek az alábbi
honlapon:
http://elorejelzes.mtakti.hu/
8

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

Igen

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 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú
fejlesztéseinek
megalapozására
vonatkozó
stratégia
tartalmát jóváhagyta a Kormány (társadalmi és közigazgatási
egyeztetést követően). A stratégia számos feltételhez
kapcsolódik, többek között érinti a foglalkoztatási szolgálat
és egyéb érdekeltek közötti együttműködéseket.
A stratégia a Partnerségi Megállapodás informális
egyeztetési szakaszában megküldésre került a DG REGIO
részére.
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:
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(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&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:
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http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=kiadvanyok
(KÉK szerinti kirendeltségi Önértékelési Segédlet)
8.2.
Önfoglalkoztatás,
vállalkozás
és
vállalatalapítás: az
inkluzív
vállalkozáskezdéstámogatásra
vonatkozó
stratégiai
szakpolitikai keret
megléte.

8

Igen

Inkluzív
vállalkozáskezdéstámogatásra
vonatkozó stratégiai
szakpolitikai keret van
érvényben, amely
tartalmazza a
következő elemeket:
- intézkedésekre
került
sor
a
vállalkozások
elindítási idejének
és
költségeinek
csökkentése
céljából, figyelembe
véve
a
kisvállalkozói
intézkedéscsomag
célkitűzéseit;
- intézkedésekre
került sor valamely
vállalkozás konkrét
tevékenysége
beindításához
és
végzéséhez
szükséges
engedélyek
beszerzési idejének
csökkentése
céljából, figyelembe
véve
a
kisvállalkozói
intézkedéscsomag
célkitűzéseit
- a
megfelelő
üzletfejlesztési
szolgáltatásokat és
a
pénzügyi
szolgáltatásokat
összekapcsoló
intézkedéseket
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Igen

Számos intézkedés történt a vállalkozás-alapításhoz, az
üzletmenethez tartozó hivatalos eljárások adminisztratív
költségeinek csökkentése érdekében, amely Magyarország
számára különösen fontos a KKV-k helyzetének javítása,
versenyképességük fokozása és ezzel a jogi és
adminisztratív környezet javítása érdekében, hogy a
vállalkozásokra nehezedő terhek csökkenjenek. Egyetértünk
azzal, hogy e célok elérésében a vállalkozás alapítás
költségei kulcsszerepet játszanak. Az Európai Bizottsággal
egyetértve
Magyarország
hangsúlyozza
azon
elkötelezettségét és szándékát, hogy a KKV alapítás
költségeit nem növeli, és további lépéseket tesz annak
érdekében, hogy az a 100 eurós határt elérje.
Az
alábbiakban
megtalálható
háttéranyag
a
vállalkozásalapítás költségeit mutatja be, illetve egy részletes
statisztikát
tartalmaz,
amely
bemutatja,
hogy
Magyarországon
túlnyomórészt
a
már
bevezetett
egyszerűsített eljárás keretében alapítanak vállalkozást.
A kapcsolódó háttérdokumentum rendelkezésre áll.

Ezen feltétel a 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

(tőkéhez
való
hozzáférés),
beleértve
a
hátrányos helyzetű
csoportok és/vagy
azon
területek
elérését,
ahol
ezekre
szükség
van.

-

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
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 tíz beavatkozási területen 114
intézkedést fogalmaz meg és ezzel összességében a
vállalkozások adminisztratív terheinek jelentős csökkentését
célozta meg. A programban tervezett intézkedések
végrehajtása 2012 és 2013-ban túlnyomórészt 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 összekapcsolásra
kerüljön a már meglévő cégkivonat a hiteles
aláírási
címpéldánnyal.
Az
adminisztratív
eljárások során a vállalkozásoknak már nem
szükséges a cégkivonatot, illetve a hiteles
aláírási címpéldányt megküldeniük, tekintve,
hogy a hatóságok azokhoz elektronikus
lekérdezéssel 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/t120
0104.htm)
lehetővé
teszi,
hogy
egy
cégbejegyzési
(vagy
változásbejegyzési)
kérelmet a céginformációs szolgálat informatikai
és formai szempontú vizsgálat alá vesse, ezáltal
kiszűrhetőek az eljárás korai szakaszában a
hibák, és utólagos módosítás kevesebb esetben
válik szükségessé.
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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/t120
0117.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
összefoglaló
háttéranyag került átadásra a DG Enterprise számára 2013
februárjában.

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
jóváhagyta a stratégia tartalmát. A stratégia a Partnerségi
Megállapodás
informális
egyeztetési
szakaszában
megküldésre került a DG REGIO részére.
A Stratégia a vállalkozások támogatását a vállalkozások
életszakaszok, élethelyzetek és lehetőségek, ambíciók
szerint
differenciált
módon
közelíti
meg.
A
vállalkozásfejlesztés szempontjából speciális csoportokba
tartoznak értelmezésünk szerint a fiatalok, a nők, a roma
származásúak és a fogyatékkal élők, akik élethelyzetüknél,
képességeiknél fogva szenvednek hátrányt a gazdasági
életben. E versenyhátrány leküzdése, a gazdasági életben
betöltött szerepük növelése nem csak a gazdaság
teljesítőképességéhez,
de
a
foglalkoztatási
célok
teljesüléséhez is hozzájárul.
Ennek érdekében a Stratégia és annak elfogadás alatt álló
Intézkedési terve értelmében e csoportokra szabott
vállalkozóvá válást elősegítő programokat dolgozunk ki.

További háttéranyagként szolgálhatnak a Nemzeti Reform
Program releváns fejezetei is (IV.5 fejezet és and II.3 fejezet
a tervezett intézkedésekről):
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http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/nrp2013_hungary_en.
pdf

Annak érdekében, hogy ezen hátrányos és alulreprezentált
csoportokról megfelelő információ álljon rendelkezésre a
rájuk szabott programok kidolgozásához, a 2013. évben
adatgyűjtések, kutatások kezdődtek meg.
2013-ban megkezdődött egy, a női vállalkozásokra
vonatkozó adatbázis felállítása a Kormányzati szerveknél
fellelhető adatokra építve. Más hátrányos helyzetű csoportok
esetében, amelyeknél a meglévő adatbázisokból nem
nyerhetőek ki adatok, további kutatások elvégzésével
tervezzük a hiányzó információk pótlását.

A Kormány jóváhagyta a 2014-2020 közötti időszak
foglalkoztatáspolitikai
célú
fejlesztéseit
megalapozó
szakpolitikai stratégia tartalmát (társadalmi és közigazgatási
egyeztetést követően) amely szintén hozzájárul a feltétel
teljesüléséhez. A stratégia a Partnerségi Megállapodás
informális egyeztetési szakaszában megküldésre került a DG
REGIO részére.
A feltétel teljesítéséhez hozzájárul mindemellett a Magyar
Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia Kormány által is
elfogadott,
kiegészített
változata
(Magyar
Nemzeti
Társadalmi Felzárkózási Stratégia II.), továbbá az Országos
Fogyatékosügyi Program is.
A stratégia tartalmát a Kormány jóváhagyta.
A 2011-2020 közötti évekre szóló Magyar Nemzeti
Társadalmi Felzárkózási Stratégia II. utal arra, hogy olyan
gazdaság- és vállalkozásfejlesztési, beruházási programokat
szükséges elindítani, amelyek kifejezetten a hátrányos
helyzetű
emberek,
köztük
a
roma
népesség
önfoglalkoztatását, vállalkozóvá válását támogatják.
Egy korábbi program, a Kiút Program célja volt a
magyarországi roma közösségeket vállalkozóvá válás
céljából kisösszegű hitelhez juttatni. A Program tapasztalatait
feldolgozva, továbbfejlesztve, kiterjesztve országos szinten is
biztosítani szükséges egy ilyen konstrukció elérhetőségét.
Többféle pénzügyi eszköz és támogató szolgáltatások
felhasználásával a mikrohitellel kombinált támogatások
növelik az eredmények fenntarthatóságát.
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8.5.
A
munkavállalók,
vállalkozások
és
vállalkozók
változásokhoz
történő
alkalmazkodása: A
változás
és
szerkezetváltás
előrejelzését
és
megfelelő kezelését
előnyben részesítő
politikák megléte.

8

Igen

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

Igen

A Kormány jóváhagyta a 2014-2020 közötti időszak
foglalkoztatáspolitikai
célú
fejlesztéseit
megalapozó
szakpolitikai stratégia tartalmát (társadalmi és közigazgatási
egyeztetést követően). A stratégia számos feltételhez
kapcsolódik, többek között érinti a munkaerőpiaci
előrejelzések
és
szociális
partnerek
bevonásának
kérdéskörét is. A stratégia a Partnerségi Megállapodás
informális egyeztetési szakaszában megküldésre került a DG
REGIO részére.
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,
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&
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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
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.

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)
8.6.
A
fiatalok
foglalkoztatását –
többek között az
ifjúsági
garancia
végrehajtásán
keresztül
–
elősegítő
átfogó
stratégiai
keret
megléte. Ez az
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8

8

Igen

Létezik
a
fiatalok
foglalkoztatását
elősegítő
stratégiai
szakpolitikai
keret,
amely:

a nem foglalkoztatott,
oktatásban
és

Igen

Magyarország Nemzeti Ifjúsági Garancia végrehajtási terve
(National Youth Guarantee Implementation Plan) 2013.
december elején került benyújtásra az Európai Bizottsághoz.
A 88/2009 (X. 29.) számú országgyűlési határozat
jóváhagyta a Nemzeti Ifjúsági Stratégiát (2009-2024):
http://www.complex.hu/kzldat/o09h0088.htm/o09h0088.htm

Igen

előzetes
feltételrendszer
csak az ifjúsági
foglalkoztatási
kezdeményezés
végrehajtására
vonatkozik

képzésben
nem
részesülő
fiatalokat
érintő eredményekre
vonatkozó
tényekre
épül
és
célzott
politikák
kialakításának, illetve
a fejlemények nyomon
követésének
alapját
képezi;

A stratégia végrehajtására kétéves akciótervek keretében
kerül sor. A 1590/2012. (XII. 17.) számú Kormányrendelet
döntött a 2012-2013-as Nemzeti Ifjúsági Stratégiával
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

megnevezi a fiatalok
foglalkoztatását célzó
intézkedések
kezeléséért, illetve a
partnerségek
valamennyi szintet és
ágazatot felölelő
összehangolásáért
felelős közigazgatási
szervet

8

bevonja az ifjúsági
munkanélküliség
kezelésében érintett
érdekelteket

8

lehetővé teszi a korai
beavatkozást
és
aktivizálást;

8

a nem foglalkoztatott,
oktatásban
és
képzésben
nem
részesülő
fiatalokat
érintő eredményekre
vonatkozó
tényekre
épül
és
célzott
politikák
kialakításának, illetve
a fejlemények nyomon
követésének
alapját
képezi;

8

9.

A
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társadalmi
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6,7

Részben

Érvényben

van

a

Igen

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

Igen

Igen

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. A stratégia tartalmát a Kormány
jóváhagyta (a társadalmi egyeztetés 2013 októberében
zajlott). A stratégia a Partnerségi Megállapodás informális
egyeztetési szakaszában megküldésre került a DG REGIO
részére.
Az Ifjúsági Garancia végrehajtási terv 2013 decemberében
megküldésre került az Európai Bizottság részére.

Igen

Nem

A

Nemzeti

Társadalmi

Felzárkózási

Stratégia

befogadás
előmozdítása és a
szegénység,
valamint
a
megkülönböztetés
minden
formája
elleni fellépés
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.

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

6,7

- tartalmaz
a
(nemzeti
reformprogramban
meghatározott)
nemzeti
szegénységi
és
társadalmi
kirekesztéssel
kapcsolatos
cél
megvalósítását
támogató
intézkedéseket,
beleértve
a
fenntartható
és
minőségi
foglalkoztatási
lehetőségek
elősegítését
a
társadalmi
kirekesztettség
kockázatának
leginkább
kitett
csoportoknál

(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=14
2805.577017).
A
dokumentum
meghatározza
a
gyermekjóléttel,
oktatással,
foglalkoztatással,
egészségüggyel, lakhatással, az érintettek bevonásával, a
diszkriminációellenességgel
kapcsolatos
kormányzati
lépéseket, és meghatározza a felelősöket, határidőket és
forrásokat.

Nem

2013 végéig ideiglenes értékelés készült a dokumentumról,
amely a 2015-2016-ra vonatkozó akcióterv összeállításának
alapjául szolgál. A megtett lépések, alkalmazott eszközök és
eredmények értékelése megtörtént, ezek adták az alapját a
dokumentum megújításának. Az eredmények alapján a
dokumentum módosításra került. A felülvizsgálat során nem
módosult a stratégia célrendszere, beavatkozási irányai, stb.,
kizárólag az adatok frissítésére került sor, illetve a stratégia
kiegészült az azóta bekövetkező társadalmi változásokkal.
Továbbá egyértelmű kapcsolatot teremt a dokumentum és
egyéb, szegénységgel kapcsolatos kormányzati szakpolitikai
dokumentumok között.
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 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai
célú ESZA fejlesztéseit megalapozó szakpolitikai stratégia is,
amely tartalmát a Kormány jóváhagyta (a társadalmi
egyeztetés 2013 októberében zajlott). A stratégia a
Partnerségi
Megállapodás
informális
egyeztetési
szakaszában megküldésre került a DG REGIO részére.
A feltétel teljesítéséhez hozzájárul továbbá a fogyatékos
személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális
intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló stratégia is.
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http://fszk.hu/fszk/forrasok/jogszabalyikornyezet/Kormanyhatarozat-es-Strategia-a-fogyatekosszemelyek-szamara-apolast-gondozast-nyujto-szocialisintezmenyi-ferohelyek-kivaltasarol.pdf
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. A 2020-ig érvényes
Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II.
Kormány általi elfogadása folyamatban van.

6,7

6,7
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- bevonja az érdekelt
feleket
a
szegénység elleni
küzdelembe;

- a
megállapított
igények
függvényében, az
intézményi alapúról
a lakóhely szerinti

igen

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 stratégia végrehajtásának szisztematikus felügyelete,
javaslatok benyújtása a folyamatok hatékonyságának
növeléséhez,
indexrendszer
összeállítása
a
gyermekszegénység mérésére és jelzésére, valamint az
eredmények publikálása. Ezek segítik a konvergencia
hatékonyságának javítását, a nemzeti stratégia éves
ellenőrzését és háromévenkénti felülvizsgálatát.

igen

Az intézményi alapú ellátásról a lakóhely szerinti ellátásra
való áttérést megalapozó stratégia és ütemterv a Kormány
által jóváhagyásra került:

ellátásra
való
áttérést
célzó
intézkedéseket
tartalmaz;

6,7

9.2.
A
romák
befogadására
vonatkozó nemzeti
stratégiai
szakpolitikai keret
van érvényben
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6,7

Részben

(http://fszk.hu/fszk/forrasok/jogszabalyikornyezet/Kormanyhatarozat-es-Strategia-a-fogyatekosszemelyek-szamara-apolast-gondozast-nyujto-szocialisintezmenyi-ferohelyek-kivaltasarol.pdf)

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

igen

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

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;

nem

A Kormány 2011 végén elfogadta Nemzeti Társadalmi
Felzárkózási
Stratégia
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 a
Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiáról, amely a 2014
utáni (2015-2016-os) akcióterv összeállításának alapjául
szolgál.) A megtett lépések, alkalmazott eszközök és az
eredmények értékelése megtörtént, ezek adták a stratégia
megújításának alapját. A felülvizsgálat során nem módosult a
stratégia célrendszere, beavatkozási irányai, stb., kizárólag
az adatok frissítésére került sor, illetve a stratégia kiegészült
az azóta bekövetkező társadalmi változásokkal. Továbbá
egyértelmű kapcsolatot teremt a dokumentum és egyéb,
szegénységgel
kapcsolatos
kormányzati
szakpolitikai
dokumentumok között.
A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia felülvizsgált és
kiegészített verziója (azaz a Magyar Nemzeti Társadalmi
Felzárkózási Stratégia II.) teljesíti a kritériumokat.
A stratégia tartalmát a Kormány általi elfogadása folyamatban
van.

6,7

6,7

- 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.);

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

nem

A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II.
tartalmazza a Roma Nemzeti Önkormányzat által 2011
májusában létrehozott egyezmény célszámait.
(http://romagov.kormany.hu/)
Kormány általi elfogadása folyamatban van.

nem

A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II.
elemezte és azonosította a hátrányos helyzetű mikrorégiókat
és szegregált 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

A stratégia Kormány általi elfogadása folyamatban van.
6,7
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- megtervezését,
végrehajtását
és
ellenőrzését illetően
a
roma
civil
társadalommal, a
regionális és helyi
hatóságokkal
folytatott
szoros
együttműködésben
és
folyamatos

nem

A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II.
szigorú ellenőrzése érdekében a Kormányzat létrehozott 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

párbeszéd
révén
valósul meg.

akcióterveket, és hatástanulmányokat készít hozzájuk.

A stratégia Kormány általi elfogadása folyamatban van.

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

6,7

igen

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

9.3. Egészségügy:
Az egészségügyre
vonatkozó,
a
gazdasági
fenntarthatóságot
biztosító
nemzeti
vagy regionális, az
EUMSZ
168.
cikkének keretein
belüli
stratégiai
szakpolitikai keret
megléte.

7

Nem

Az
egészségügyre
vonatkozó
nemzeti
vagy
regionális
stratégiai szakpolitikai
keret van érvényben,
amely a következőket
tartalmazza:
- összehangolt
intézkedések
az
egészségügyi
ellátáshoz
való
hozzáférés
javítására;

Nem

A kritériumot részben a már elfogadott Semmelweis Terv
teljesíti (a Semmelweis Tervben meghatározott egészségügyi
struktúra-átalakítással járó feladatokról, a kiemelt feladatok
végrehajtásához
szükséges
intézkedésekről
szóló
1208/2011.
(VI.
28.)
Kormányhatározat):
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk11071.p
df
Az elfogadott Semmelweis Terv:
http://www.kormany.hu/download/3/c4/40000/Semmelweis%2
0Terv%20szakmai%20koncepci%C3%B3%202011.%20j%C3
%BAnius%2027..pdf)
Új átfogó stratégia (Egészségügyi Ágazati Stratégia) került
kidolgozásra, amely meghatározza a 2020-ig teljesítendő
célokat is. Az Egészségügyi Ágazati Stratégia társadalmi
egyeztetése várhatóan 2014 első felében lesz, a Kormány
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Az Egészségügyi Ágazati Stratégia társadalmi egyeztetése
várhatóan 2014 első felében lesz, a Kormány által történő
elfogadás 2014 júniusában várható.
A tervezet teljesíti a feltételeket. Az indikatív költségvetési
keretet a mindenkori éves költségvetés fogja tartalmazni.
A
stratégia
célzott
intézkedéseket
tartalmaz
az
egészségügyi
alkalmazottakra
vonatkozóan:
annak
érdekében, hogy folyamatosan biztosítva legyen egy
megfelelő minőségű humán-kapacitás az egészségügy
területén.
A 2007-2013-as időszak tapasztalatai alapján az
Egészségügyi Ágazati Stratégia erősen fókuszál az
egészségügyi
szolgáltatások
minőségének
javítása
érdekében megvalósítható intézkedésekre.
A stratégia elkészült.

által történő elfogadás 2014 decemberében várható.
A tervezet teljesíti a feltételeket. Az indikatív költségvetési
keretet a mindenkori éves költségvetés fogja tartalmazni.
A stratégia elkészült.

- intézkedések
az
egészségügyi
ágazat
hatékonyságának
ösztönzésére
szolgáltatásnyújtási
modellek
és
infrastruktúra
bevezetése, illetve
megvalósítása
révén;

7

- egy monitoring és
felülvizsgálati
rendszer

7

7

10. Az oktatásba, a
képzésbe
és
szakképzésbe
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7

Nem

Az Egészségügyi Ágazati Stratégia tartalmazni fogja a
feltétel teljesítéséhez szükséges intézkedéseket.

Nem

A stratégia elkészült.

A monitoring és felülvizsgálati rendszer továbbfejlesztése
kiemelt figyelmet kapott az Egészségügyi Ágazati Stratégia
kidolgozása során.

Nem

A tagállam vagy régió
elfogadott egy, az
egészségügyi ellátás
számára
rendelkezésre
álló
indikatív költségvetési
forrásokat, valamint a
forrásoknak a kiemelt
szükségletekre
való
összpontosítását
bemutató
keretrendszert.

Nem

Olyan
megfelelő
szintű,
a
korai
iskolaelhagyásra

Nem

Két stratégia járul hozzá a kritériumok teljesítéséhez: egy
átfogó nemzeti stratégia, mely a korai iskolaelhagyások
számának csökkentését célozza és az új köznevelés-

történő beruházás
a
készségek
fejlesztése és az
egész életen át
tartó
tanulás
érdekében
10.1.
Korai
iskolaelhagyás: A
korai
iskolaelhagyás
csökkentését célzó,
az EUMSZ 165.
cikkének keretein
belüli
stratégiai
szakpolitikai keret
megléte.
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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
közösségekből
származókat,
és
megfelelő
megelőző,
intervenciós
és
kompenzációs
intézkedéseket
tartalmaz;
- a
korai
iskolaelhagyás
kérdésében érintett
minden
szakpolitikai
ágazatot
és
érdekelt
felet

fejlesztési stratégia. Mindkét átfogó stratégia tartalmaz olyan
intézkedéseket, amelyek eleget tesznek a meghatározott
kritériumoknak.
A köznevelési-fejlesztési stratégia tartalmának a társadalmi
egyeztetését követően a Kormány általi elfogadása
folyamatban van.
A korai iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia elkészült,
Kormány általi elfogadása folyamatban van.
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.

bevon.
10.2. Felsőoktatás:
Az EUMSZ 165.
cikkének keretein
belüli nemzeti vagy
regionális stratégiai
szakpolitikai keret
megléte
a
felsőoktatási
végzettség
arányának,
minőségének
és
hatékonyságának
növelésére.
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7

Nem

Érvényben
van
a
felsőfokú
oktatásra
vonatkozó,
nemzeti
vagy regionális szintű
stratégiai szakpolitikai
keret,
amely
a
következő
elemeket
tartalmazza:
- szükség esetén a
részvétel
és
a
végezettség
arányának
növelését
célzó
olyan
intézkedéseket,
amelyek:
- növelik az alacsony
jövedelmű
csoportok és egyéb
alulreprezentált
csoportok
részvételét
a
felsőfokú
oktatásban,
különös tekintettel a
hátrányos helyzetű
emberekre,
beleértve
a
marginalizált
közösségekből
származókat;
- csökkentik
a
lemorzsolódási
arányt/javítják
a
végzettségi arányt;
- ösztönzik az újító
tartalmakat
és
programtervezést;
Az alkalmazhatóság
és
a
vállalkozói
szellem
növelését
célzó intézkedéseket,
amelyek:
- ösztönzik
a
„transzverzális

Nem

A Felsőfokú képzési stratégia kidolgozásra került és teljesíti
az előírt feltételeket. A stratégiai dokumentum kezeli
mindazon kérdéseket, amelyek ezen kritériumok alá esnek.
A stratégiai dokumentum
elfogadása folyamatban van.

tartalmának

Kormány

általi

készségek”,
beleértve
a
vállalkozói szellem,
fejlesztését
a
vonatkozó
felsőoktatási
programokban;
- csökkentik a nemek
közötti
különbségeket
a
tanulmányi
és
szakmai
választások terén.
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.
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7,8

Nem

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
összekapcsolásána
k
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

Nem

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 stratégia Kormány általi elfogadása
folyamatban van.
A fent említett stratégiától eltekintve az Új Széchenyi Terv
foglalkoztatási programjai és ösztönzői az LL-en alapulnak.
Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának
keretstratégia 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
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,

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)
készségfejlesztésér
e,
amennyiben
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;
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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=A1
300393.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=A1
300058.NGM

- az
oktatás
és
képzés munkaerőpiaci
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
10.4.
A
szakképzési
rendszerek
minőségének
és
hatékonyságának
javítására irányuló
nemzeti
vagy
regionális,
az
EUMSZ
165.
cikkének keretein
belüli
stratégiai
szakpolitikai keret
megléte.
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8

Részben

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:

Igen

A szakképzési rendszerek munkaerő-piaci igényekhez való
igazításának javításához a 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
meghatározott szempontok szerint történt.

feltételekben

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.
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
szakképzési
rendszerek munkaerőpiaci igényekhez való
igazításának javítása,
szoros
együttműködésben az
érintett
felekkel,
többek
között
a
készségek iránti igény
előzetes felmérésén
alapuló
mechanizmusok
révén,
a
szakmai
életút rugalmasabbá
tétele
és
a
munkaalapú tanulás
biztosításának
erősítése
annak
különböző formáiban;

8

8

11. A hatóságok és
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9

Részben

Igen

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
-

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.

Nem

—

Nem

A

tagállam

A szakképzés minőségének és vonzóképességének
növeléséhez kapcsolódó feltétel teljesítésével kapcsolatban a
fentiek irányadóak.

A közigazgatási reform céljait és intézkedéseit a Magyary

A

támogató

dokumentum

elkészült,

a

Partnerségi

az érdekelt felek
intézményi
kapacitá-sának
növelése, és
hatékony
közigazgatás (A 9.
cikk első
bekezdésének 11.
pontjában
említettek szerint)

bevezette és elkezdte
végrehajtani az állami
hatóságai igazgatási
hatékonyságának és
készségeinek
fokozására
irányuló
stratégiai szakpolitikai
keretet
az
alábbi
elemekkel:

—
A
tagállam
igazgatási
hatékonyságát
erősítő
stratégiai
szakpolitikai keret
megléte, beleértve
a
közigazgatás
reformját.

Program rögzíti.
A Kormányzás egyik meghatározó terméke a Magyary
Program, amelynek 11.0 és 12.0-as kiadása a teljesség
igényével, szükség szerint új fogalmakat teremtve vette
számba a közigazgatás megújítása során történeteket és
terveket. A magyar Kormány 2010 óta bevezetett számos
intézkedése sikeresnek bizonyult. Ehhez hozzájárult a
Kormányzati munka hatékonyságát jelentősen megalapozó
Magyary Program.
A Magyary Program 2020-ig tartó kiterjesztését a Magyary
Program 2014-2020 jelenti. A Magyary Program 2014-2020
közigazgatás fejlesztési stratégia előkészítése 2013
áprilisában kezdődött. A Magyary Programot előkészítő
munkacsoportban
a
közigazgatásért
felelős
tárca
szakfőosztályai képviseltették magukat. Több munkacsoport
ülés keretében történt meg a startégia megalkotása. A
stratégia Kormány általi elfogadása folyamatban van.
A Magyary Program 2014-2020-ban megfogalmazott jövőkép
alapvetően olyan közigazgatást képzel el, melyben
megbíznak az emberek. Víziónk szerint 2020-ra a
közigazgatás
önkorlátozóbb,
eredményesebb,
az
állampolgárok számára elérhetőbb, tisztességesebb és az
alkalmazkodóképesebb lesz, amely biztosítja, hogy a
felmerülő kihívásokra és az állampolgári igényekre
maradéktalanul képes legyen rezonálni az állam.
Stratégiai dokumentumok: Magyary Program 11.0, Magyary
Program 12.0, Kiadás előtt: Magyary Program 13.0, Magyary
Program 2014-2020 (jelenleg egyeztetés alatt).
A Nemzeti Infokommunikációs Stratégia Digitális Állam pillére
illeszkedik a közigazgatás-fejlesztési stratégiához abban a
tekintetben, hogy az elektronikus közigazgatás pillér egyes
területei tekintetében fogalmaz meg célokat.
A stratégia Kormány által elfogadott változata magyar
nyelven elérhető itt:

— a jogi, szervezeti
és/vagy
eljárási
reformintézkedések
elemzését
és
stratégiai tervezése;
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http://www.kormany.hu/download/b/fd/21000/Nemzeti%20Info
kommunik%C3%A1ci%C3%B3s%20Strat%C3%A9gia%2020
14-2020.pdf
Részletesebb információ Magyarország Nemzeti Reform
Programjában található.
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/nrp2013_hungary_en.
pdf

Megállapodás
informális
egyeztetési
megküldésre került a DG REGIO részére.

szakaszában

A korábbi Magyary Programok a Kormányzati feladatellátás
hatékonyabbá tétele érdekében előírták a stratégiaalkotás
megújítását, s ennek keretében az egységes stratégiai
tervezési és monitoring rendszer kialakítását. A Kormányzati
stratégiai tervezési folyamat korábban nem volt szabályozva.
Mintegy 20 féle stratégiai dokumentum elnevezés volt
használatban, nem létezett egységesen alkalmazott
stratégia-alkotási módszertan, hiányzott a szükséges
összhang a stratégiák, valamint a stratégiák és a
költségvetés tervezése között, és esetleges volt a stratégiai
dokumentumok tárcaközi egyeztetése, illetve a Kormány által
való elfogadása. Erre alapozva részletes szakértői javaslat
készült a stratégiai tervezés és a megvalósítás nyomon
követésének rendjére. E munka eredményeként született
meg a Kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012.
(III.12.) Korm. rendelet.
Fontos megjegyezni, hogy a Magyary Program közbenső (2
éves) értékelését nemzetközi szerződés keretében a világon
talán leginkább elismert szakmai szervezet, az OECD
végezte, amely értékelésben kiemelt hangsúly helyeződött a
Stratégiai irányítás megújítására.
A Magyary Program 2014-2020 nagy hangsúlyt fektet az
értékelésre. Számba veszi az eddig elért eredményeket,
SWOT analízis alapján azonosítja a lehetséges fejlesztési
területeket, célokat és intézkedéseket fogalmaz meg. A
Magyary Program 2014-2020-hoz tartozó intézkedések
indikatív forráselosztása, mérföldkövei ütemezése a Stratégia
(MP1420) alapján történő programozásban kerül rögzítésre.
Az OECD Hungary Strategic Partnership for Public
Administration Reform című támogató dokumentum
rendelkezésre áll, a Partnerségi Megállapodás informális
egyeztetési szakaszában megküldésre került a DG REGIO
részére.
9

— minőségirányítási
rendszerek
kialakítása;

Igen

Magyarországon a költségvetési szektor jelentős alrendszerei
(államigazgatás, önkormányzati igazgatás, rendvédelmi
igazgatás) használják a Közös Értékelési Keretrendszert,
mint szervezeti önértékelési minőségmenedzsment eszközt.
Központilag korábban a Belügyminisztérium, majd a
Miniszterelnöki Hivatal, jelenleg a közigazgatásért felelős
tárca (KIM) koordinálja. A KIM KSFHÁT végzi a szoftver
központi adminisztrációját.
A CAF Magyarországon 2003-ban jelentős Kormányzati
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támogatással került bevezetésre; központi konferenciák,
oktatások, tananyagok kerültek kidolgozásra (az akkori
Nemzeti Közigazgatási Intézet keretein belül), valamint az
önértékelést támogató CAF szoftver került kialakításra.
Ehhez minden közigazgatási szerv ingyenesen hozzáfér. A
honlap a tavalyi évben az 1.2.18. Szervezetfejlesztési
programból felújításra került. Elérhetősége:
https://caf.kim.gov.hu
A Szervezetfejlesztési Programunk része a CAF 2013
módszertan elkészítése, ez megtalálható a Kormányzati
honlapon:
http://magyaryprogram.kormany.hu/szervezetfejlesztesimodszertanok
A pályázatos projektjeinkben támogatjuk a CAF alkalmazást:
Az ÁROP 1.2.18/A Szervezetfejlesztési a központi
közigazgatási és igazságszolgáltatási szervek számára c.
projektben a pályázóknak kötelező bevezetni valamilyen
minőségmenedzsment modellt, különös tekintettel a CAF-ra,
amelynek a bevezetésében a Közigazgatási és Igazságügyi
Hivatal tanácsadói csapata is segít.
Az ÁROP 1.A.5. és ÁROP 3.A.2. Szervezetfejlesztés a
konvergencia és a Közép-magyarországi régióban lévő
önkormányzatok számára c. projektekben pedig válaszható
fejlesztésként került feltüntetésre a CAF modell bevezetése.
A Partnerségi Megállapodás informális egyeztetése során
részletes információkat tartalmazó háttérdokumentum került
megküldésre a DG REGIO részére.
9

—
az
igazgatási
eljárások
egyszerűsítését
és
racionalizálását célzó
integrált intézkedések;

Nem

Magyarország az EU Versenyképességi Tanács 2008.
decemberi ülésén jelentette be, hogy 2012 év végéig 25%-kal
csökkenti az adminisztratív terheket.
A Kormány az adminisztratív terhek csökkentésének
érdekében két programot hirdetett meg:
A lakossági adminisztratív terhek csökkentését szolgáló 1304/2011. (IX. 2.) Korm. határozattal meghirdetett - Magyary
Program Egyszerűsítési Programját, amely 228 eljárás
egyszerűsítését célozta meg.
A vállalkozói adminisztratív terhek csökkentését szolgáló 1405/2011.(XI.25.) Korm. határozattal meghirdetett Egyszerű Állam Programot, amely tíz beavatkozási területen
114 intézkedést fogalmazott meg.
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A Magyary Program Egyszerűsítési Programját a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, míg az Egyszerű
Állam Programot a Nemzetgazdasági Minisztérium dolgozta
ki.
A Magyary Program 2014-2020 az eddigi eredményeken
alapulva egy komplex adminisztratív tehercsökkentési
csomagot fogalmaz meg, amely épít az eddigi eredményekre
és továbbfejleszti az intézkedéseket. Kiemelendő, hogy az új
tervezési időszakban a vállalkozások és a lakosság
adminisztratív terheinek csökkentése mellett új elemként
megjelenik a közigazgatás adminisztratív terheinek a
csökkentése is. A korábbi feladatmegosztást megtartva a
vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentése továbbra
is a gazdaságfejlesztésért felelős tárca feladata, míg a
lakossági, és új elemként megjelenő közigazgatási
adminisztratív terhek csökkentése a közigazgatásért felelős
tárca feladata.
Cél a lakossági vállalkozói és a közigazgatási adminisztratív
terhek csökkentése oly módon, hogy az egyik csökkentése
nem eredményezheti a másik növekedését. Mindezek mellett
célunk, hogy a hazai jogszabály-előkészítési gyakorlatban
minden adminisztratív terhet növelő intézkedést ugyanolyan
(adott
esetben
kétszeres)
mértékű
tehercsökkentő
intézkedésnek kell ellentételeznie, így megakadályozható a
szabályozási környezet túlburjánzása, az elavult joganyagok
„beragadása” (one in-one out (one in-two out) elv).
A Partnerségi Megállapodás informális egyeztetése során
részletes információkat tartalmazó háttérdokumentum került
megküldésre a DG REGIO részére.
A Magyary Programm 2014-2020 (jelenleg egyeztetés alatt,
elfogadása 2014 második félévében várható).

9

9
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—
emberi
erőforrásokra
vonatkozó stratégiák
és
szakpolitikák
kidolgozása
és
végrehajtása az e
területen azonosított
főbb
hiányosságok
tekintetében;

Igen

—
a
képességek
fejlesztése az állami
hatóságokon
belüli

Igen

Az 1336/2011. (X. 14.) számú Kormányhatározat a
Kormányzati Személyzeti Stratégiáról biztosítja a teljesülést.
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php?menuindex=200
&pageindex=kozltart&ev=2011&szam=119
A Partnerségi Megállapodás informális egyeztetése során
részletes információkat tartalmazó háttérdokumentum került
megküldésre a DG REGIO részére.

Az 1336/2011. (X. 14.) számú Kormányhatározat a
Kormányzati Személyzeti Stratégiáról biztosítja a teljesülést.
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php?menuindex=200

szakmai
hierarchia
minden szintjén;

— a monitoring és
értékelési eljárások és
eszközök kialakítása.

9

&pageindex=kozltart&ev=2011&szam=119
A Partnerségi Megállapodás informális egyeztetése során
részletes információkat tartalmazó háttérdokumentum került
megküldésre a DG REGIO részére.
A Magyary Program 2014-2020 (egyeztetés alatt) tartalmaz
majd az értékelési és nyomonkövetési rendszerre vonatkozó
elemeket, illetve a Magyary Egyszerűsítési Munkacsoport,
valamint a Magyary Nyomonkövetési Munkacsoport
munkáját összehangolva, meglévő struktúrára épül rá a
nyomonkövetés és értékelés rendszere.

Nem

A támogató dokumentum elkészült.

ÁLTALÁNOS EX ANTE FELTÉTELEK

1.
Hátrányos
megkülönböztetés
elleni intézkedések
Az
ESB-alapok
terén a hátrányos
megkülönböztetés
elleni
uniós
jogszabályok
végrehajtását
és
alkalmazását
biztosító
adminisztratív
kapacitások
megléte.

összes

Részben

— 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 ESBalapok tevékenysége
terén;

Igen

A programok előkészítésébe bevont partnerek, partnerségi
rendezvények:
http://palyazat.gov.hu/forum_pate/29
http://lakossag.szechenyi2020.hu/szechenyi_2020
A partnerség teljes folyamatának leírása: PM 1.5.1 fejezet
Konzultációs terv: PM 1.5.5 fejezet
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:
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2000/43/EK irányelvnek megfelelő nemzeti egyenlőségi
hatóság:
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.

Rendelkezésre áll az anti-diszkriminációért felelős
szervezetek bevonását és a velük való konzultációs
tartalmazó terv (PM 1.1.5 fejezet).
A koordináló szervezet követi nyomon a horizontális célok
érvényesülését és teljesülését mind a pályázók mind az
intézményrendszer szereplőit érintően. A koordináló
szervezet monitoring rendszert működtet (bővebben a PM
1.1.5 fejezete tartalmazza), 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

2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300125.TV
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
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14004.p
df

összes

2. Nemek
egyenlőség

közötti

Az
ESB-alapok
terén
a
nemek
közötti egyenlőség
előmozdítását célzó
uniós jogszabályok
végrehajtását
és
alkalmazását
biztosító
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összes

Részben

— Intézkedések a
hatóságok
ESBalapok kezelésében
és irányításában részt
vevő személyzetének
képzésére
a
hátrányos
megkülönböztetés
elleni
uniós
jogszabályok
és
szakpolitika terén.

Nem

— Intézkedések a
tagállamok intézményi
és
jogi
keretével
összhangban
a
nemek
közötti
egyenlőség
előmozdításáért
felelős
szervezetek
bevonására
a
programok
elkészítése
és

Igen

Képzési Terv

A programok előkészítésébe bevont partnerek, partnerségi
rendezvények:

http://palyazat.gov.hu/forum_pate/29
http://lakossag.szechenyi2020.hu/szechenyi_2020

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
minisztériumok
és
a
Miniszterelnökég (ezen funkciójában a Kormány európai
uniós források felhasználásáért felelős szerve) szervezeti
kereteibe integrálódtak.
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
koordináló szervezet 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.
Az ex-ante feltételhez AKCIÓTERVET töltöttünk ki.

2006/54/EK irányelvnek megfelelő nemzeti egyenlőségi
hatóság:
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.
Rendelkezésre áll a nemek közti esélyegyenlőségét felelős
szervezetek bevonását és a velük való konzultációt

adminisztratív
kapacitások
megléte.

megvalósítása során,
beleértve a nemek
közötti egyenlőséggel
kapcsolatos
tanácsadást az ESBalapok tevékenysége
terén;

összes

3. Fogyatékosság
Az
ESB-alapok
terén
a
fogyatékossággal
élő
személyek
jogairól szóló ENSZegyezmény
végrehajtását
és
alkalmazását
biztosító
adminisztratív
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összes

Részben

A partnerség teljes folyamatának leírása: PM 1.5.1 fejezet

tartalmazó terv (PM 1.1.5 fejezet).

Konzultációs terv: PM 1.5.5 fejezet
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

— Intézkedések a
hatóságok
ESBalapok kezelésében
és irányításában részt
vevő személyzetének
képzésére
a
hátrányos
megkülönböztetés
elleni
uniós
jogszabályok
és
szakpolitika terén.

Nem

— 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

Igen

Az ex-ante feltételhez AKCIÓTERVET töltöttünk ki.

A programok előkészítésébe bevont partnerek, partnerségi
rendezvények:
http://palyazat.gov.hu/forum_pate/29
http://lakossag.szechenyi2020.hu/szechenyi_2020
A partnerség teljes folyamatának leírása: PM 1.5.1 fejezet

A hazai fogyatékosságügyi politika kiemelkedő sikere, hogy
hazánk volt a világon az első állam, amely mind az
Egyezményt, mind pedig a Jegyzőkönyvet ratifikálta a 2007.
évi XCII. törvénnyel. Ezzel elsőként vállalta az
Egyezményben foglaltak – határidőhöz nem kötött – de
számon kérhető és ellenőrizhető végrehajtását.

Konzultációs terv: PM 1.5.5 fejezet

Az 1065/2008. (X. 14.) Korm. határozat független szervként
formálisan kijelölte az Országos Fogyatékosügyi Tanácsot
(OFT), hogy segítse és védje az Egyezmény végrehajtását.

A kritérium teljesítésének alapján az alábbi dokumentumok,
jogszabályok teremtik meg:

Rendelkezésre

áll

a

fogyatékos

személyek

jogainak

kapacitások megléte
a
2010/48/EK
tanácsi határozattal
( 1 ) összhangban.

tanácskozásra
és
bevonásukra
a
programok
elkészítése
és
megvalósítása során;

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

biztosításáért/képviseletéért felelős szervezetek bevonását
és a velük való konzultációt tartalmazó terv (PM 1.1.5
fejezet)..

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

összes
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— Intézkedések a
hatóságok
ESBalapok kezelésében
és irányításában részt
vevő személyzetének
képzésére
a
fogyatékossággal
kapcsolatos
uniós
jogszabályok
és
szakpolitika
terén,
beleértve
az
akadálymentesítést és
a
fogyatékossággal
élő személyek jogairól
szóló
ENSZegyezmény gyakorlati
alkalmazását az uniós
és adott esetben a
nemzeti
jogszabályoknak
megfelelően;

Nem

Képzési Terv

Az ex-ante feltételhez AKCIÓTERVET töltöttünk ki.

összes

— Intézkedések a
fogyatékossággal élő
személyek
jogairól
szóló
ENSZegyezmény 9. cikke
végrehajtásának
figyelemmel
kísérésére az ESBalapokkal
kapcsolatban
a
programok
elkészítése
és
megvalósítása során.

Igen

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

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.
Az
akadálymentesítés
figyelemmel
kísérését
és
nyomonkövetését a koordináló szervezet és az érintett
minisztériumok látják el, és az eredményekről rendszeresen
beszámolnak a Horizontális Monitoring Bizottságnak. A
tevékenységet értékelés keretében is vizsgálja a célcsoport
tagjainak bevonásával. Az akadálymentesítés figyelemmel
kísérése a fogyatékkal élők számára: a releváns fejlesztési
programok megvalósítása során kötelező az érintett
célcsoport civil, érdekképviseleti szervezetének bevonása
az előkészítés és a megvalósítás folyamatába.
A kormányzati felelősségi körbe tartozó épületekben nyújtott
közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférhetőségének, az
épületek
komplex
akadálymentesítési
állapotának
felmérésével
hosszútávon
használható,
frissíthető
adatbázist hoztunk létre. A kapott adatok, eredmények
feldolgozásával, elemzésével a jövőbeni akadálymentesítési
feladatok kiindulási alapjául szolgál: mely közszolgáltatások
fejlesztendők annak érdekében, hogy azok minden
potenciális felhasználó számára hozzáférhetővé váljanak. A
feladatba bevonásra kerültek az érdekvédelmi szervezetek:
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége,
Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége,
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége, Értelmi
Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi
Szövetsége, Autisták Országos Szövetsége.
Az országos szintű felmérés elvégzésével, a felmérést
követően egy folyamatosan aktualizáljuk, online adatbázis
létrehozásával megteremtődik az a háttér, mely
segítségével a további célok, hangsúlyok meghatározása a
kapott adatok részletes elemzésén alapul, és az
akadálymentesítés
előrehaladása
folyamatosan
és
naprakészen figyelemmel kísérhető a 2014-2020-as
programozási időszakban.
A monitoring intézkedések magukba foglalják az eu-s és
nemzeti szabványokat, standardokat tartalmazó útmutatókat
(segédlet a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű
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hozzáférés megteremtéséhez, segédlet a komplex
akadálymentesítéshez). A hatályos építésügyi szabályozás
emellett több szinten (törvény és rendelet) is részletesen
tartalmazza
a
hozzáférhetőség
fizikai,
műszaki
követelményeit
4. Közbeszerzés

összes

Az
ESB-alapok
terén
az
uniós
közbeszerzési
jog
tényleges
alkalmazását
biztosító
rendelkezések
megléte.

összes
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Nem

—
Az
uniós
közbeszerzési
jogszabályok
megfelelő
mechanizmusok révén
történő
tényleges
alkalmazását szolgáló
intézkedések;

— A szerződések
odaítélési eljárásának
átláthatóságát
biztosító
intézkedések;

Nem

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.

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 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.

Nem

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)

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. 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.

összes
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— Az ESB-alapok
támogatásainak
megvalósításában
résztvevő
munkatársak képzését
és
tájékoztatását
szolgáló
intézkedések;

Nem

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
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 ME 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 KFF 2013. december 31-ig a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség keretein belül működött, melynek jogutódlással
történő megszűnésével került a Miniszterelnökség szervezeti
rendszerébe.
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 adott ki a közbeszerzési jogszabályok alkalmazását
elősegítő útmutatót. Az útmutatók a Közbeszerzési Hatóság
honlapján bárki számára nyilvánosan és ingyenes elérhetők.

Az ME KFF rendszeresen ad állásfoglalást közbeszerzési
szakmai, ellenőrzési kérdésekben a kedvezményezettek
részére. Ezen állásfoglalások az IH-k és a KSZ-ek számára
is hozzáférhetőek az egységes gyakorlat érdekében.
Az ME KFF 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.
összes

5. Állami támogatás
Az

ESB-alapok
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összes

—
Az
uniós
közbeszerzési
szabályok
végrehajtását
és
alkalmazását szolgáló
adminisztratív
kapacitások
biztosítására
vonatkozó
intézkedések.

Igen

—
Az
támogatásra
vonatkozó

állami
uniós

Nem

Igen

Az ME KFF felelős az uniós közbeszerzési értékhatárt elérő
vagy meghaladó értékű árubeszerzés és szolgáltatás
megrendelés, illetve a 300 millió forintot (1 M €) elérő vagy
meghaladó értékű építési beruházás tárgyú közbeszerzési
eljárásokkal kapcsolatos ex-ante ellenőrzésért. A KFF
munkatársai rendszeresen részt vesznek más tagállamok
által szervezett hazai tréningeken, hogy megosszák
tapasztalataikat és ismereteiket bővítsék. Továbbá az ME
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;
13 főről 2014. 06.; 42 fő.
A Közbeszerzési Hatóság a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Közbeszerzésért Felelős Helyettes Államtitkárságával és a
KFF-fel mint központi koordinációs szervvel 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.
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

A támogatásból megvalósuló közbeszerzések területén a
fenti pontban meghatározott ellenőrzési struktúrában a
központi szerepet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya (NFÜ KFF) - amely
2014. január 1-től beolvadt a Miniszterelnökség alá -tölti be.

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. A telefonos ügyfélszolgált a
Közbeszerzési Hatóság honlapján közzétett elérhetőségeken
bárki által ingyenesen igénybe vehető.

A Támogatásokat Vizsgáló Irodát (továbbiakban: TVI) 1999ben hozták létre azzal a céllal, hogy biztosítsa az állami
támogatási
szabályozásnak
való
megfelelést
még

terén
az
állami
támogatásra
vonatkozó uniós jog
tényleges
alkalmazását
biztosító
intézkedések
megléte.

szabályok tényleges
alkalmazását szolgáló
intézkedések;

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

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.K
OR) 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 összes állami támogatás támogatási
intenzitása nem haladhatja meg az uniós állami támogatási
szabályokban meghatározott mértéket. Ha egy vállalkozás a
kis- és középvállalkozásokba történő kockázatitőkebefektetések 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:
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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;
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:
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
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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 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 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
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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 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;
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-

-

összes

— Az ESB-alapok
támogatásainak
megvalósításában
résztvevő
munkatársak képzését
és
tájékoztatását
szolgáló
intézkedések;

Igen

A Végrehajtási Operatív Programban (technikai támogatás) a
TVI humánerőforrás fejlesztésére egy speciális projekt 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.
A TVI rendszeresen konzultál a támogatást nyújtókkal a
tervek az állami támogatásokról szóló szabályok
megfelelőégének kapcsán. A TVI a megfelelőség
lehetőségeiről szintén tanácsot ad.

összes

|
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—
Az
állami
támogatásra
vonatkozó
uniós
jogszabályok
végrehajtását
és
alkalmazását szolgáló
adminisztratív
kapacitások
biztosítására

Igen

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

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. cikke alapján
részt vesz a partnerségi Megállapodás tervezetéről
folyó konzultációkban.

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 1-jével új állami
támogatási szabályok lépnek hatályba, elengedhetetlen,
hogy ez a projekt a 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.
Két magyar állami támogatási témájú weboldal is működik:

vonatkozó
intézkedések.

(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:

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.

www.tvi.kormany.hu
www.atj.versenyjog.hu
Az utóbbi az elektronikus változata a Állami Támogatások
Joga c. folyóiratnak. A papír alapú verzió a támogatást
nyújtóknak kerül megküldésre.
6.
A
környezeti
hatásvizsgálattal
(EIA) és a stratégiai
környezeti
vizsgálattal
(SEA)
kapcsolatos
környezetvédelmi
jogszabályok

összes

A
környezeti
hatásvizsgálattal és
a
stratégiai
környezeti
hatásvizsgálattal
kapcsolatos
uniós
környezetvédelmi
jogszabályok
tényleges
alkalmazását
biztosító
intézkedések
megléte.
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—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;

Igen

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:
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.

összes

|

Igen

— Az EIA és SEA
vizsgálatokra
vonatkozó irányelvek
végrehajtásában

Igen

A szükséges képzési stratégia elkészült. A szakemberek
továbbképzése,
tájékoztatása
a
stratégia
alapján
folyamatosan zajlik.

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 26án 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.

résztvevő
munkatársak képzését
és
tájékoztatását
szolgáló
intézkedések;
összes

—
A
megfelelő
adminisztratív
kapacitások
rendelkezésre állását
biztosító
intézkedések.;

Igen

SEA: Az irányelv a következő
bevezetve:

2/2005 (I.11.) Korm. hat.

LIII. (1995) tv.

CXL. (2004) tv.

törvénykezéssel

lett

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
eredményességéne
k
és
hatásának
felméréséhez
szükséges
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Nem

— Olyan intézkedések
vannak érvényben a
statisztikai
adatok
időben
történő
begyűjtésére
és
összesítésére
vonatkozóan, amelyek
kiterjednek
a
következőkre:

Nem

Felelős: központi koordináció
Az ex-ante feltétel teljesülésének vizsgálata – a feltétel
speciális jellege okán - az operatív programok elfogadását
követően vizsgálható.

statisztikai
alap
megléte.
Olyan
eredménymutatórendszer
megléte,
amely szükséges a
várt
eredmények
eléréséhez
leghatékonyabban
hozzájáruló
intézkedések
kiválasztásához, az
előrehaladás
monitoringjához és a
hatásvizsgálat
elvégzéséhez.

— a források és a
mechanizmusok
azonosítása
a
statisztikai hitelesség
biztosítása
érdekében;
— az összegyűjtött
adatok közzétételére
és
nyilvános
hozzáférhetőségére
vonatkozó
intézkedések;

—
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

|

431

Nem

Felelős: központi koordináció
Az ex-ante feltétel teljesülésének vizsgálata – a feltétel
speciális jellege okán - az operatív programok elfogadását
követően vizsgálható.

értelmezéssel
rendelkeznek,
szakpolitikai
elvárásoknak
megfelelően
alkalmazhatóak
időszerűek;

a

és

Nem
—
eljárások
rendelkezésre
állását
annak
biztosítására, hogy
a program által
finanszírozott
minden
művelet
esetében hatékony
mutatókat
alkalmaznak.
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Felelős szervezet: központi koordináció
Az ex-ante feltétel teljesülésének vizsgálata – a feltétel
speciális jellege okán - az operatív programok elfogadását
követően vizsgálható.

9.2.

AZ ELŐZETES FELTÉTELRENDSZER TELJESÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK, A FELELŐS SZERVEZETEK ÉS AZ ÜTEMTERV ISMERTETÉSE

168. táblázat:

Az alkalmazandó általános előzetes feltételrendszer teljesítéséhez szükséges intézkedések

Általános előzetes feltételrendszer
1.
Hátrányos
intézkedések

megkülönböztetés

elleni

Az
ESB-alapok
terén
a
hátrányos
megkülönböztetés elleni uniós jogszabályok
végrehajtását és alkalmazását biztosító
adminisztratív kapacitások megléte.

209
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Nem teljesült kritériumok

Meghozandó intézkedések

Határidő (dátum)

Felelős szervezetek

Intézkedések a hatóságok ESB-alapok
kezelésében és irányításában részt vevő
személyzetének képzésére a hátrányos
megkülönböztetés elleni uniós jogszabályok
és szakpolitika terén.

A horizontális szempontok érvényesítésére és jó
gyakorlataira a végrehajtási intézményrendszer munkatársai
felkészítésre kerülnek tantermi képzések, illetve e-learninges távoktatás formájában. Amennyiben azt a pályázóktól
érkező igények indokolják, úgy adminisztrációjukat
megkönnyítő
speciális
dokumentumokat
bocsátunk
rendelkezésükre.

2015 I. félév

Felelős
szervezet:
a
Kormány európai uniós
források felhasználásáért
felelős szerve

2014 februárjában jóváhagyásra került a fejlesztéspolitikai
intézményrendszerre vonatkozó egységes képzési stratégia
és a központilag szervezendő képzéseket tartalmazó
képzési terv, melynek keretében a koordináló szervezet
meghatározta, 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 volt a jogszabályokból eredő kötelezettségek
figyelembe
vétele,
a
végrehajtási
rendszer
alapfolyamatainak bemutatása, illetve a munkavégzés
maximális támogatása. A képzések célcsoportját a
koordináló szervezet, az irányító hatóságok, igazoló és
ellenőrző hatóságok és a közreműködő szervezetek
munkatársai képezik.

2014 III. negyedév
képzési terv
elkészült,
megtörtént

és stratégia
jóváhagyása

Felelős szervezet: a
Kormány európai uniós
források felhasználásáért
felelős szerve

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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A koordináló szervezet figyelembe veszi, hogy a képzés
keretében a horizontális elvek OP-specifikusan kerüljenek
bemutatásra. A horizontális szempontú kötelező képzési
modulok kialakításába bevonásra került az Egyenlő
Bánásmód Hatóság, valamint az átfogó ismeretek
biztosítása érdekében a folyamat során együttműködünk a
releváns szakmai és civil szervezetekkel.
Az egyenlő bánásmód érvényesítésével
képzési modul tervezett tematikája:
1.
Az
alapfogalmai

egyenlő

bánásmódról

kapcsolatos

szóló

törvény

2.
Az egyenlő bánásmód követelménye az emberi
jogok rendszerében, EU szabályozás
3.
ENSZ Egyezmény a Fogyatékossággal Élő
Személyek Jogairól
4.
Esélyegyenlőségi
stratégiák

politika,

szakpolitikai

5.

Hátrányos megkülönböztetés elleni intézkedések

6.

Nemek közötti egyenlőség

7.
Fogyatékkal élő személyek jogai, egyenlő esélyű
hozzáférés, akadálymentesítés
8.

A roma kisebbség helyzete

(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 egyenlőbánásmód-referensi
hálózat kiépítése és működtetése, sajátfejlesztésű
tréninganyag kidolgozása és az akkreditált képzések
megszervezése,
társadalomtudományi
kutatások
megvalósítása, társadalmi szemléletformálás az integrált
kommunikáció eszközeivel.)
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2014
III.
negyedév:
horizontális modul kidolgozása
(folyamatban)
2014.
IV.
negyedév:
horizontális modul oktatása

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
megkülönböztetés elleni uniós jogszabályok
és szakpolitika terén.

A horizontális szempontok érvényesítésére és jó
gyakorlataira a végrehajtási intézményrendszer munkatársai
és a kedvezményezettek egyaránt felkészítésre kerülnek.

A képzések célcsoportját a koordináló szervezet, az irányító
hatóságok, igazoló és ellenőrző hatóságok munkatársai
képezik.
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Felelős szervezet: a
Kormány európai uniós
források felhasználásáért
felelős szerve

Amennyiben azt a pályázóktól érkező igények indokolják,
úgy
adminisztrációjukat
megkönnyítő
speciális
dokumentumokat bocsátunk rendelkezésükre.

2014 februárjában elfogadásra került a fejlesztéspolitikai
intézményrendszerre vonatkozó egységes képzési stratégia
és a központilag szervezendő képzéseket tartalmazó
képzési terv, melynek keretében a koordináló szervezet
meghatározta az európai uniós alapok felhasználásával
kapcsolatos, az intézményrendszert érintő központi
képzések tartalmi elemeit.
A központilag szervezendő kötelező képzések témaköreinek
meghatározásánál
alapvető
szempont
volt
a
jogszabályokból eredő kötelezettségek figyelembe vétele, a
végrehajtási rendszer alapfolyamatainak bemutatása, illetve
a munkavégzés maximális támogatása.
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2015 I. félév

2014.III.
negyedév:
horizontális modul kidolgozása
(folyamatban)
2014.IV.
negyedév:
horizontális modul oktatása

Felelős szervezet: a
Kormány európai uniós
források felhasználásáért
felelős szerve

A koordináló szervezet figyelembe veszi, hogy a képzés
keretében a horizontális elvek OP-specifikusan kerüljenek
bemutatásra. A horizontális szempontú kötelező képzési
modulok kialakításába bevonásra került az Egyenlő
Bánásmód Hatóság, valamint az átfogó ismeretek
biztosítása érdekében a folyamat során együttműködünk a
releváns szakmai és civil szervezetekkel.
Az egyenlő bánásmód érvényesítésével
képzési modul tervezett tematikája:

kapcsolatos

1.
Az egyenlő bánásmódról szóló törvény
alapfogalmai
2.
Az egyenlő bánásmód követelménye az emberi
jogok rendszerében, EU szabályozás
3.
ENSZ Egyezmény a Fogyatékossággal Élő
Személyek Jogairól
4.
Esélyegyenlőségi politika, szakpolitikai
stratégiák
5.

Hátrányos megkülönböztetés elleni intézkedések

6.

Nemek közötti egyenlőség

7.
Fogyatékkal élő személyek jogai, egyenlő esélyű
hozzáférés, akadálymentesítés
8.

A roma kisebbség helyzete

(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 egyenlőbánásmód-referensi
hálózat kiépítése és működtetése, sajátfejlesztésű
tréninganyag kidolgozása és az akkreditált képzések
megszervezése,
társadalomtudományi
kutatások
megvalósítása, társadalmi szemléletformálás az integrált
kommunikáció eszközeivel.)
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2014.III.
negyedév:
horizontális modul kidolgozása
(folyamatban)
2014.IV.
negyedév:
horizontális modul oktatása

Felelős szervezet: a
Kormány európai uniós
források felhasználásáért
felelős szerve

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.

Intézkedések a hatóságok ESB-alapok
kezelésében és irányításában részt vevő
személyzetének
képzésére
a
fogyatékossággal
kapcsolatos
uniós
jogszabályok és szakpolitika terén, beleértve
az
akadálymentesítést
és
a
fogyatékossággal élő személyek jogairól
szóló
ENSZ-egyezmény
gyakorlati
alkalmazását az uniós és adott esetben a
nemzeti jogszabályoknak megfelelően;

A horizontális szempontok érvényesítésére és jó
gyakorlataira a végrehajtási intézményrendszer munkatársai
és a kedvezményezettek egyaránt felkészítésre kerülnek
tantermi képzések, illetve e-learning-es távoktatás
formájában. Amennyiben azt a pályázóktól érkező igények
indokolják, úgy adminisztrációjukat megkönnyítő speciális
dokumentumokat bocsátunk rendelkezésükre.

2014 februárjában elfogadásra került az egységes képzési
stratégia és a központilag szervezendő képzéseket
tartalmazó képzési terv, melynek keretében a koordináló
szervezet meghatározta, az európai uniós alapok
felhasználásával kapcsolatos, az intézményrendszert érintő
központi képzések tartalmi elemeit. A központilag
szervezendő
kötelező
képzések
témaköreinek
meghatározásánál
alapvető
szempont
volt
a
jogszabályokból eredő kötelezettségek figyelembe vétele, a
végrehajtási rendszer alapfolyamatainak bemutatása, illetve
a munkavégzés maximális támogatása.

2015 I. félév

2014 III. negyedév

Felelős szervezet: a
Kormány európai uniós
források felhasználásáért
felelős szerve

Felelős szervezet: a
Kormány európai uniós
források felhasználásáért
felelős szerve

A képzések célcsoportját a koordináló szervezet, az irányító
hatóságok, igazoló és ellenőrző hatóságok munkatársai
képezik.

A koordinációs szervezet figyelembe veszi, hogy a képzés
keretében a horizontális elvek OP-specifikusan kerüljenek
bemutatásra. A horizontális szempontú kötelező képzési
modulok kialakításába bevonásra került az Egyenlő
Bánásmód Hatóság, valamint az átfogó ismeretek
biztosítása érdekében a folyamat során együttműködünk a
releváns szakmai és civil szervezetekkel.
Az egyenlő bánásmód érvényesítésével
képzési modul tervezett tematikája:
1.
Az
alapfogalmai

egyenlő

bánásmódról

kapcsolatos

szóló

törvény

2.
Az egyenlő bánásmód követelménye az emberi
jogok rendszerében, EU szabályozás
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2014.III.
negyedév:
horizontális modul kidolgozása
(folyamatban)
2014.IV.
negyedév:
horizontális modul oktatása

Felelős szervezet: a
Kormány európai uniós
források felhasználásáért
felelős szerve

3.
ENSZ Egyezmény a Fogyatékossággal Élő
Személyek Jogairól
4.
Esélyegyenlőségi
stratégiák

politika,

szakpolitikai

5.

Hátrányos megkülönböztetés elleni intézkedések

6.

Nemek közötti egyenlőség

7.
Fogyatékkal élő személyek jogai, egyenlő esélyű
hozzáférés, akadálymentesítés
8.

A roma kisebbség helyzete

A képzés lefedi a fogyatékos személyekkel kapcsolatos EU
és nemzeti joganyagot és szakpolitikát, beleértve a
hozzáférhetőség és a fogyatékossággal élő személyek
jogairól szóló egyezmény gyakorlati alkalmazását.
(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 egyenlőbánásmód-referensi
hálózat kiépítése és működtetése, sajátfejlesztésű
tréninganyag kidolgozása és az akkreditált képzések
megszervezése,
társadalomtudományi
kutatások
megvalósítása, társadalmi szemléletformálás az integrált
kommunikáció eszközeivel.)
4.Közbeszerzés
Az ESB-alapok terén az uniós közbeszerzési jog
tényleges alkalmazását biztosító rendelkezések
megléte.
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I. Az uniós közbeszerzési jogszabályok
megfelelő mechanizmusok révén
történő tényleges alkalmazását szolgáló
intézkedések

Intézkedések
a
2004.
évi
irányelvek
megfelelő
alkalmazásának biztosítására.
Elsősorban hangsúlyozzuk, hogy a szóban forgó irányelvek
teljes mértékben átültetésre kerültek a magyar jogba, melyek
hatékony alkalmazását több konkrét intézkedés is szolgálja.
A Bizottság megállapításait Magyarország mindig figyelembe
vette, és amennyiben szükséges volt, a közbeszerzési
törvény is módosításra került. Ennek eredményeként már
hosszabb ideje nem indult kötelezettségszegési eljárás
Magyarország ellen a közbeszerzések nem megfelelő
szabályozása miatt.
A közbeszerzési törvény 2013 júliusában és 2014
márciusában történt módosítása a verseny és az átláthatóság
megerősítése, valamint az adminisztratív terhek további
csökkentése érdekében került elfogadásra. A bevezetett
módosítások különösen:

- a közbeszerzési dokumentumokat minden esetben
ingyenesen kell az ajánlattevők rendelkezésére bocsátani,
ezen kívül a Közbeszerzési Hatóság elektronikus felületet is
biztosít az említett dokumentumok elektronikus úton történő
elérésének biztosítására – ennek eredményeként emelkedett
az elektronikusan rendelkezésre bocsátott dokumentációk
aránya;
- a tárgyalásos eljárások átláthatóbbá váltak a közbeszerzési
törvény azon módosítása révén, amely az összes ajánlattevő
számára kötelezővé tette a végleges ajánlat írásban történő
egyidejű benyújtását, amely végleges ajánlatokat nyilvánosan
bontanak fel – ez teljes átláthatóságot biztosít a tárgyalásos
eljárások során;
- az ajánlattevők csak egy papír alapú ajánlatot kötelesek
benyújtani (másolati példányok csak elektronikus formában
kérhetőek);
- a Közbeszerzési Hatóság létrehozta az ún. Közbeszerzési
Adatbázist, amelyben az ajánlatkérők egy központi felületen
kötelesek számos dokumentumot közzétenni az éves
közbeszerzési
tervtől
a
szerződések
teljesítésével
kapcsolatos információkig.
Útmutatók is készültek a jogszabályok helyes értelmezésének
elősegítése érdekében.

|

439

1. Gyakorlati útmutatók kerülnek kiadásra a hatályos
a meglévő útmutatók
közbeszerzési
szabályok
egységes
alkalmazásának
számbavétele - 2014.
biztosítására az ESB alapok felhasználása során. Az
november 20.
útmutatók – középpontba helyezve az uniós jog megfelelő
alkalmazását – biztosítják majd a jogértelmezés
a szükséges útmutatók
egységességét
és
iránymutatást
adnak
az
listájának összeállítása –
ajánlatkérőknek a tipikus hibák elkerüléséhez. Az
2014. december 31.
útmutatók lefedik majd a problematikusnak tartott
tárgyköröket, így különösen a nyilvános hirdetmény nélküli az útmutatók elkészítése - 2015.
közvetlen
odaítélést,
a
kiválasztási
és
odaítélési május 1.
szempontokat, kizáró okokat, szerződésmódosítást, stb. Az
útmutatók a közbeszerzési ellenőrző szervek és az uniós
auditok adott területre vonatkozó releváns megállapításait is
tartalmazzák majd.
Az új útmutatók megalkotása előtt a jelenlegi útmutatók
számbavételére (egyben megfelelőségük megvizsgálására)
kerül majd sor.
A feltárt hiányosságok és igények alapján első lépésként az
egyes tárgykörökben kiadandó útmutatók listáját
készítjük el, a Bizottsággal egyeztetve.
A Miniszterelnökség ezt követően is együttműködik a
Bizottsággal az iránymutatások tényleges tartalmának
kidolgozása során.

Miniszterelnökség

2. Részletes iránymutatást biztosító összefoglaló készül
mind a közbeszerzési eljárások ellenőrzésének előzetes

Miniszterelnökség

2015. június 1.

minőségellenőrzési
szakaszára,
mind az ellenőrzés
szabályossági szakaszára vonatkozóan az EU-s forrásból
megvalósuló közbeszerzések ellenőrzését végző szakértők
számára.
Ezen
útmutatók
egyaránt
vonatkoznak
ellenőrzési módszertanra és tartalmi kérdésekre, azaz,
hogy melyek azok a kedvezményezettek által meghatározott
követelmények, amelyek a dokumentumok ellenőrzése során
nem fogadhatóak el (pl. nem követelhető meg pozitív mérleg
az ajánlattevőktől, az árbevétel maximum milyen mértékben
köthető ki stb.). Ez az intézkedés részben már megvalósult,
mivel ebben az évben bevezetésre kerültek hasonló tartalmú
útmutatók, amelyeket – a Bizottsággal együttműködésben
– továbbfejlesztünk majd az 1. pontban foglaltaknak
megfelelően elkészített tematikus útmutatók, valamint
mindazon ellenőrzési és audit megállapítások alapján,
amelyeket a tematikus útmutatók nem tartalmaznak.
Az összefoglalók szakmai tartalma közzétételre kerül
annak érdekében, hogy az Operatív Programok
kedvezményezettjei és a közbeszerzési tanácsadók
alkalmazhassák
azokat,
ezáltal
–
a
gyakorlat
egységességének biztosítása mellett – a projektek
végrehajtása is gyorsítható és hatékonyabbá tehető,
tekintettel arra, hogy a kedvezményezetteknek már a
közbeszerzési
dokumentumok
előkészítése
során
lehetőségük lesz figyelembe venni az ellenőrzési
tevékenységre vonatkozó útmutatókat.
Az útmutatók az ellenőrző szervezetek gyakorlatát írják le,
így az előzetes ellenőrzések során olyan közbeszerzési
dokumentum nem fogadható el, amely nem felel meg
az összefoglalóban írtaknak. Ilyen módon az
összefoglalók közvetlenül befolyásolni tudják a
közbeszerzési dokumentumok tartalmát, és garantálják
a gyakorlatban a diszkriminációmentesség és az
egyenlő elbánást érvényesülését.
3. Az útmutatók rendszeres aktualizálása: átfogó
folyamatos, de évente
felülvizsgálat évente legalább egy alkalommal, az új
legalább egy alkalommal
közbeszerzési szabályok elfogadása esetén mélyreható, átfogó felülvizsgálat és az új
részletes felülvizsgálat – együttműködve a Bizottsággal.
közbeszerzési szabályok
elfogadásakor mélyreható,
Az útmutatók szakmai tartalma évente legalább egy
részletes felülvizsgálat
alkalommal kerülne felülvizsgálatra, bár változtatások
rövidebb időközönként is végrehajthatóak, ha az Európai Unió
Bírósága által meghozott új ítélet vagy jelentősebb audit
megállapítás ezt szükségessé teszi.
Mindemellett az új irányelveket átültető közbeszerzési törvény
hatályba lépését követően is sor kerül majd az útmutatók
átfogó felülvizsgálatára. Ezáltal a közbeszerzési törvény
helyes alkalmazását segítő eszközök rendelkezésre állása
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biztosított az új uniós szabályok átültetése előtt és után is.
4. Konferenciák szervezése a kedvezményezettek és a
közbeszerzések ellenőrzésébe bevont szervezetek tagjai
számára
a
közbeszerzési
szabályok
megfelelő
alkalmazásának elősegítése érdekében. A konferenciákon az
új irányelvek átültetését megelőzően mind a régi, mind az új
szabályok bemutatásra kerülnek, kiemelve a módosításokat.
A Közbeszerzési Hatóság által a 2014 novemberének végén
megrendezésre kerülő konferencia a közbeszerzések
ellenőrzése során tett megállapításokat tartalmazó tematikus
blokkot fog tartalmazni, mely a Miniszterelnökséggel
együttműködésben kerül megrendezésre.
A
Miniszterelnökség
által
ez
év
decemberében
megszervezésre kerülő konferencia témája a korrupció elleni
küzdelem lesz.

2016. december 31-ig
legalább 4 konferencia
szervezése
első: korrupcióellenes
konferencia 2014
decemberében

5. Magyarország a folyamatos konzultáció és együttműködés
elősegítése érdekében negyedéves jelentést készít a
közbeszerzésekről. A jelentés részeként Magyarország
információkat, illetve a Közbeszerzési Hatóság segítségével
statisztikai adatokat bocsát a Bizottság rendelkezésére,
különösen a következőkről:
a) előzetes és utólagos ellenőrzés (ide értve az uniós/nem
uniós társfinanszírozású, az uniós értékhatárok alatti/feletti
ellenőrzéseket, az ellenőrzéshez szükséges időt és az
ellenőrzések számát),
b) jogorvoslat (ide értve a határidőket, az első és másodfokon
megalapozott
fellebbezések
százalékos
arányát,
a
Közbeszerzési Döntőbizottság által elbírált és elutasított
jogorvoslati kérelmek számát)
c) hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások száma
d) a közbeszerzési törvény helytelen alkalmazásának az
ellenőrző szervek által, valamint a Közbeszerzési
Döntőbizottság határozataiban megállapított leggyakoribb
okai
e) a kis- és középvállalkozások nyertességének aránya a
közbeszerzési eljárások során
A jelentésekben található egyéb információk tartalmazzák az
átültetéssel kapcsolatos jogalkotási munkára, a közbeszerzési
intézményrendszer fejlesztésére és a közbeszerzési
ellenőrzési
mechanizmus
működésére
vonatkozó
tájékoztatást.

negyedévente – az első
jelentés elkészítésének
javasolt határideje: 2014.
December 15.

Miniszterelnökség

Miniszterelnökség

6.
Közbeszerzési felhívás- és dokumentáció minták Egyeztetés a Bizottsággal a Miniszterelnökség
közzététele a kedvezményezettek számára.
dokumentum típusokról – 2015.
Magyarország egyeztet a Bizottsággal a közzéteendő január 31.
mintadokumentumok típusairól és azok tartalmáról is.
Ezek a mintadokumentumok tartalmazni fogják, hogy a
kedvezményezetteknek mely lényeges feltételeket kell

|

441

figyelembe
venniük,
amikor
egy
adott
eljáráshoz A dokumentumok közzététele dokumentumokat készítenek (kötelező rész), továbbá ezen 2015. március 31.
követelményeknek megfelelő, egy adott eljárás ajánlati
felhívásának kitöltésére vonatkozó példákat is tartalmaznak
majd.
Például az ajánlati felhívás azon részében, ahol az
alkalmassági követelményeket kell szerepeltetni, a minta
ajánlati felhívás kötelezően alkalmazandó szempontokat fog
tartalmazni arra vonatkozóan, hogy hogyan kell az
alkalmassági követelmények tartalmát kialakítani (pl. korábbi
teljesítésre vonatkozó referencia csak a szerződés értékének
75 %-át meg nem haladó mértékben követelhető meg),
továbbá a mintadokumentum az alkalmassági követelmény
megfelelő szövegezésére is ad példát. Az utóbbi mintaként
szolgálhat - az adott közbeszerzés sajátosságainak
figyelembe vételével - az ajánlatkérők számára az ajánlati
felhívás ezen részének szövegezése során.
7. A lehető legszélesebb körű verseny előmozdítása és a
közbeszerzések során a diszkriminációmentesség biztosítása
érdekében az ajánlatkérők szabadsága az alkalmassági
követelmények kialakítása terén jelentősen korlátozva
lesz.
Az új közbeszerzési törvény koncepciója előirányozza, hogy
az ajánlattevőktől megkövetelhető éves árbevétel maximuma
a szerződés értéke lesz, továbbá kizárólag egyetlen, a
szerződés értékének legfeljebb 75 %-át elérő összegű
referenciamunka követelhető meg.
A koncepció szerint az is hangsúlyosabbá válik, hogy a
megkövetelt referenciák tárgya nem tartalmazhat olyan
elemet, amely nem feltétlenül szükséges az ajánlattevő
szerződés teljesítésére való alkalmasságának bizonyításához,
az ajánlatkérőnek el kell fogadnia mindazokat a korábbi
referenciákat, amelyek a szerződés tárgyával műszakilag
egyenértékűek.
Az alkalmassági követelmények korlátozására vonatkozó fenti
intézkedések már most bekerülnek a 2. pontban említett
összefoglalóba, így mostantól minden ex-ante ellenőrzés alá
eső eljárásban alkalmazásra kerülnek.
Továbbá együttműködés indult az építőipar területén működő
szakmai szervezetekkel annak érdekében, hogy felderítsük
azokat a további alkalmassági követelményeket, amelyek
gyakran kerülnek alkalmazásra a gyakorlatban, azonban
szükségtelen terhet jelentő követelménynek minősülhetnek
(pl. vizsgálni kell, hogy arányos-e bizonyos műszaki
felszereltség vagy szakértők, szakemberek meglétének
igazolása már az ajánlattétel idején más kiválasztási
kritériumokkal együttesen alkalmazva, és milyen normatív
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korlátozások bevezetése az
ex-ante ellenőrzések
gyakorlatában – 2014.
november

az új közbeszerzési törvény
és a végrehajtási rendeletek
legkésőbb 2015. december
31-ig történő elfogadása

Miniszterelnökség

korlátozások vezethetők be az építési beruházásokra
vonatkozó különös szabályokat tartalmazó rendeletben az
ajánlattevőkkel szembeni túlzott mértékű követelmények
kiküszöbölésére.)
Álláspontunk szerint ezek az intézkedések alkalmasak a
verseny nagymértékű megnyitására a közbeszerzések
terén és a több részletszabály bevezetésével egységes
gyakorlat és nagyobb átláthatóság érhető el. A nagyobb
verseny az ajánlati árakra is kedvező hatást gyakorol.
Az új közbeszerzési törvény és a végrehajtási rendeletek
elkészítése során az alkalmassági követelményekre
vonatkozó pontos korlátozások is bekerülnek majd a
jogszabályszövegbe.
Az új irányelvek alkalmazását biztosító intézkedések
(Az összes korábban említett intézkedés az új irányelvek
hatékony alkalmazásának biztosítása érdekében az új
jogszabályok hatályba lépését követően is fenntartásra
kerül, az alább felsorolt intézkedések kifejezetten az új
jogszabályok létrehozásához kapcsolódnak)
8. Az új közbeszerzési törvény elfogadása legkésőbb 2015. az új közbeszerzési törvény
December 31-ig.
elfogadása legkésőbb 2015.
Az új irányelvek korábbi időpontban történő átültetésével
December 31.
elérendő cél az, hogy az új irányelvek előnyei a lehető
leghamarabb kihasználásra kerüljenek.
a konzultációt a koncepció
Az új közbeszerzési törvény lehető legjobb előkészítése
alapján novemberben
érdekében Magyarország egyeztetéseket folytat a
megkezdjük és a
Bizottsággal.
törvényszöveg kialakításával
Az együttműködés részeként az EU tagállamok “best párhuzamosan is folytatjuk,
practice”-einek átültetése is szükséges a magyar jogba és így a Bizottság észrevételei
közbeszerzési gyakorlatba.
már a közbeszerzési törvény
Az egyeztetések a Bizottsággal közösen meghatározott
megalkotása során
tárgyköröket fogják felölelni.
figyelembe vehetők. Az
Ezen tárgyköröknek különösen azokat a megoldási
egész szöveg tervezete
javaslatokat kell tartalmazniuk, amelyek az új törvény
megküldésre kerül a
célkitűzéseinek megvalósítására szolgálnak, mint pl. az
Bizottságnak legkésőbb
eljárások
egyszerűsítése,
az
adminisztratív
terhek
annak parlamenti
csökkentése, a lehető legszélesebb körű verseny biztosítása benyújtásával egyidejűleg,
(pl. a kizárási okok, kiválasztási feltételek kapcsán), valamint
hogy a fennmaradó
az átláthatóság.
észrevételek még a
parlamenti szakban vagy a
hatályba lépést megelőzően
kezelhetők legyenek
9. A verseny minél szélesebb körű előmozdítása
érdekében az alkalmassági követelmények normatív
korlátai bevezetésre kerülnek a jogszabályokba (a
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hetedik pontban leírtaknak megfelelően).
10. Az ajánlatkérők közbeszerzés előkészítésével
kapcsolatos kötelezettségeit illetően részletszabályok
kerülnek bevezetésre az új közbeszerzési törvényben.
Az előkészítésre vonatkozó, a szabályozás szintjén
megjelenő részletesebb követelmények elősegítik mind az
egyenlő eséllyel történő érvényes ajánlattételt, mind a
szerződés teljesítésekor jelentkező problémák megelőzését,
így összességében átláthatóbbá teszik a közbeszerzési
eljárásokat.
Az intézkedés kiterjed különösen az ajánlatkérők
közbeszerzés becsült értékének meghatározásáért való
felelősségének megerősítésére és a tender-tervek szakmai
követelményeit
szabályozó
rendelkezések
(Mérnöki
Kamarával együttműködve történő) kialakításra.

2015. December 31.

Miniszterelnökség

11. A verseny növelése és a kis- és középvállalkozások
közbeszerzésekhez történő hozzáférésének biztosítása
érdekében a törvény korlátozni fogja a biztosítékok (pl.
bankgarancia) megkövetelését az ajánlattevőktől.
Ennek mértéke jelenleg a szerződés értékének 5-5 %-a (a
nemteljesítés és szerződésszegés esetén egyaránt), de az
új törvény még ennél is több korlátozást fog bevezetni,
beleértve a biztosíték nyújtás nélküli előleg igénybevétel
lehetőségét.
Ez a rendelkezés az ajánlattevőket sújtó pénzügyi terhek
megszüntetésére
irányul,
amelyek
könnyen
megakadályozhatják
a
közbeszerzésekben
való
részvételüket,
a
bevezetendő
rendelkezés
következményeként várható a gazdasági szereplők
részvételének növekedése az eljárásokban.

2015. December 31.

Miniszterelnökség

December 2014.

Miniszterelnökség és az
irányító hatóságok

II. A szerződések odaítélési eljárásának Az I. pontban felsorolt intézkedések is elősegítik a
átláthatóságát biztosító intézkedések
szerződés odaítélések átláthatóságát.
12. A magyar Gazdasági Versenyhivatallal együttműködve
egy olyan feltételrendszer kerül kidolgozásra (pl. ha csak
egyetlen ajánlatot nyújtottak be egy nagy értékű építési
beruházásra irányuló közbeszerzési eljárásban és az ajánlat
értéke meghaladja a becsült értéket), amely alapján a
közbeszerzési ellenőrzést végző szervnek automatikusan
bejelentést/panaszt
kell
küldenie
a
Gazdasági
Versenyhivatalnak.
Az ellenőrző szervezetek ezen kötelezettségének az
érintettek részére történő közvetítésével egyfajta visszatartó
hatás is elérhető.
Az intézkedés hosszútávon a Versenyhivatal munkáját is
segíti a piaci folyamatok feltérképezése során.
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13. Az új törvényi szabályozásba az új irányelvek
szerződésmódosításra vonatkozó rendelkezései olyan
megközelítéssel
kerülnek
átültetésre,
amely
a
rugalmasabb szabályok visszaélésszerű felhasználásának
elkerülése irányul.
Az indokolás nélküli módosítások %-os arányának
meghatározása az irányelveknél szigorúbban kerül
szabályozásra. Ezen túlmenően az ajánlatkérők kötelesek
lesznek a szerződés teljesítésére vonatkozó részletes
információk benyújtására, ami lehetővé teszi az illetékes
(törvény által meghatározott) hatóság számára a
közpénzekkel való felelős gazdálkodás ellenőrzését.
14. A jogszabályok egységes értelmezésének biztosítása
az egész intézményrendszerben.
Az intézményi átalakítások 2014. augusztus 1-jei hatállyal
történő bevezetését követően, mind a hazai, mind az uniós
forrásból finanszírozott közbeszerzések ellenőrzését egyazon
intézmény végzi (Miniszterelnökség).
Az
intézményrendszer
ésszerűsítése
elősegíti
az
összehangolt és egységes megközelítés megvalósítását.
A szemléletváltás a kettős, gyakran eltérő ellenőrzési
gyakorlat eltörlésével a kedvezményezettek számára
megkönnyíti a szabályok alkalmazását.
Az ellenőrzést végző szervezetek folyamatosan figyelemmel
kísérik a közbeszerzési gyakorlatot az ex-ante és
utóellenőrzések során, az intézmények tagjai gyakran
megosztják tapasztalataikat és közreműködnek az
akciótervben említett útmutatók aktualizálásában.
Ezt a munkát a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti
Főosztálya hangolja össze.
Az irányító hatóságok, a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály
és a helyi ajánlatkérők közötti információ- és „best practice”csere céljára elektronikus felület kerül kialakításra.
Az akciótervben említett összes útmutató/anyag könnyen
hozzáférhető formában lesz majd közzétéve ezen a felületen.

2015. december 31. –
kötelezettségek bevezetése
az új szabályozásban

folyamatban

15. Magyarország maradéktalanul elkötelezett, hogy az
2015. május – eelektronikus közbeszerzés szabályait az új irányelvekben közbeszerzés bevezetésével
meghatározott határidők betartásával átülteti.
kapcsolatos stratégia
Ezt nagyon fontos intézkedésnek tartjuk a szerződés
odaítélési eljárások átláthatóságának biztosítása érdekében.
2016. december – PILOT
A magyar hatóságok elismerik az elektronikus eszközök
program kezdete
közbeszerzéseik során történő alkalmazásában rejlő nagy
lehetőségeket az óriási megtakarítások és a verseny
fokozásának terén.
Első lépésként az e-közbeszerzés stratégiája kerül
kidolgozásra. Ez fogja meghatározni a Magyarországon
alkalmazandó e-beszerzési modellt és az ennek eléréséhez
szükséges lépéseket, az elvégzésükre vonatkozó indikatív
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határidőkkel együtt.
A stratégia az elektronikus közbeszerzési szakértői csoporttal
együttműködve kerül kialakításra.
Az elektronikus közbeszerzési rendszer kidolgozását
követően megkezdődik a rendszer tesztelése egy pilot projekt
keretében.
16. Az intézményrendszer működési kézikönyvének
közzététele.
17. Az új közbeszerzési törvény megalkotási munkájának
részeként a magyar hatóságok megvizsgálják, hogy
fennállhat-e összeférhetetlenség abból eredően, hogy a
Közbeszerzési
Döntőbizottság
a
hirdetmény
nélküli
tárgyalásos eljárások alkalmazása során az ajánlati felhívás
jogszerűségének vizsgálatáért felelős szerv és egyben az
elsőfokú jogorvoslati fórum is.
Ezen vizsgálat eredményétől függően bebizonyosodhat, hogy
a gyakorlatban nem áll fenn ilyen érdekellentét, ellenkező
esetben azonban a magyar hatóságoknak a Bizottsággal
egyeztetve el kell végezniük a szükséges jogszabály
módosításokat.

2014. december 31.

Miniszterelnökség

2015. december

Miniszterelnökség

III.
Az
ESB-alapok
támogatásainak
megvalósításában résztvevő munkatársak
képzését és tájékoztatását szolgáló
intézkedések
18. A belső képzési rendszer átalakítása és a
vizsgarendszer fejlesztése a Közbeszerzési Felügyeleti
Főosztály megfigyelői számára.
A magas színvonalú szakértelem biztosítása érdekében a
Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály belső képzési rendszere
átalakításra kerül. A képzés célja a tapasztalt kollégák
továbbképzése és szakmai tudásuk elmélyítése, valamint
ezzel egyidejűleg fontos szempont az újonnan felvett
személyzet intenzív képzése és a tapasztalatok megosztása
is.
A jelenlegi képzési módszer - amely heti két alkalmat
tartalmaz a közbeszerzési törvényre, a kapcsolódó
kormányrendeletekre
és
a
kapcsolódó
gyakorlatra
összpontosítva - átalakításra fog kerülni.
A képzési rendszert érintő reform részeként modulok
készülnek, melyek tartalma a Bizottsággal való egyeztetések
eredményeként kerül kialakításra.
Az új képzési rendszer sokkal összetettebb és átfogóbb lesz a
jelenleginél. A közbeszerzési törvény oktatása és a
tapasztalatok megosztása természetesen továbbra is a
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Egyeztetés a Bizottsággal a
tervezett képzési programról
2014. December 1-ig
a 2016-os képzési program
frissítése – 2015. December 31.
Az új képzési rendszer
indulása – 2015. január 31.

Miniszterelnökség

program része marad.
Ugyanakkor a résztvevőknek lehetőségük lesz külső
tapasztalatok elsajátítására is, mint pl. a Közbeszerzési
Döntőbizottság eljárásainak látogatása.
Külső előadók jelenléte tovább javítja a képzés minőségét.
Az új rendszer bevezetését követően hetente 3-5 alkalommal
lesznek tanórák a tanfolyam időtartama alatt. A magyar
hatóságok szívesen látnak előadókat a Bizottság részéről is.
A Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály minden megfigyelőjét
be kell vonni a képzési rendszerbe, akik a tapasztalataik
szintjének megfelelően különböző modulokba lesznek
besorolva.
A képzési modulok tartalmáról szóló részletes információk és
a modulok menetrendje a képzési programban kapnak majd
helyet. A képzések a jelenlegi közbeszerzési szabályok alapul
vételével indulnak majd, de 2015 első felében már egy, az új
irányelvekről szóló modul is be lesz építve egyfajta
bevezetésként
a
jövőben
bekövetkező
jogszabályi
változásokba.
Az új törvény elfogadását követően (de a hatályba lépését
megelőzően) az új szabályok alkalmazására felkészítő
képzések kerülnek megrendezésre.
A modulok felölelik mind a nemzeti jogszabályok, mind a
Közbeszerzési Döntőbizottság gyakorlata, valamint az ezek
irányelvekben és az uniós bírósági határozatokban található
hátterének ismertetését.
A képzési program a szakértők közbeszerzési törvény
alkalmazásával kapcsolatos tudásának elmélyítését célzó
modulokat is tartalmazni fog (az eljárás előkészítése, az
eljárási
dokumentumokra
vonatkozó
követelmények,
alkalmassági követelmények, értékelési szempontok stb.). A
képzések olyan szemináriumokat is tartalmaznak majd,
amelyek kifejezetten azokra a leginkább problémát jelentő
kérdésekre vonatkoznak, amelyekkel az ellenőrzést
végzőknek foglalkozni kell, úgy mint szerződésmódosítások
és hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások.
A képzésekhez kapcsolódóan egy új vizsgarendszer is
kialakításra kerül. A vizsgák célja egyrészt a tanulás
ösztönzése, másrészt a résztvevők tudásának felmérése.
A fent említett intézkedések végrehajtása a Miniszterelnökség
keretén belül 2014. augusztusában létrehozott Közbeszerzési
Képzési Osztály feladata.
A fenti intézkedés a Miniszterelnökség belső képzési
rendszerét részletezi.
Az irányító hatóságok tagjai és a kedvezményezettek
számára - az I. pontban foglalt intézkedés keretében különböző konferenciák kerülnek megrendezésre.
19. Humánerőforrás-motivációs stratégia kidolgozása a
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2015. január 31.

Miniszterelnökség

Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály munkatársait érintően
annak érdekében, hogy csökkenjen a főosztály személyi
állományának kicserélődése.
A motivációs rendszer része a személyzet külső képzésének
pénzügyi támogatása tanulmányi szerződés megkötése
révén.
2014. szeptemberétől kezdődően 6 kollégánk vesz részt
posztgraduális közbeszerzési szakjogász képzésen és
januártól újabb jelentkezésekre számítunk.
IV. Az uniós közbeszerzési szabályok
végrehajtását és alkalmazását szolgáló
adminisztratív kapacitások biztosítására
vonatkozó intézkedések
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20. A Miniszterelnökség ellenőrzési feladatait ellátó
szakértők számának bővítése folyamatos toborzás és
fejvadászat útján.
A Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály humán erőforrása
jelenleg elegendő a feladatai ellátásához, mindazonáltal
célunk a személyi állomány létszámának bővítése a
munkateher jelenlegi programozási időszakban várható
növekedése miatt.
A tervek szerint 2016. végére a szakértők száma 25 %-al nőni
fog.
A személyi állomány köre a szükségletek és a munkateher
Főosztály által történő felmérésének alapul vételével
állapítható meg.
A szervezet szakértői kapacitásának növelését biztosító
tervezett intézkedéseken túl a feladatok mennyisége
szükségessé teszi, hogy a főosztály külső tanácsadókat is
igénybe vegyen és az ellenőrzési feladatok egy részét
kiszervezze - legalábbis az új végrehajtási időszak elején.
A kiszervezés szükségességének mértéke a munkateher közbeszerzési főosztály által elvégzett - felmérése alapján
határozható meg.
(Az egyértelműség
kedvéért
rögzítjük,
hogy a
Miniszterelnökség szervezetén belül egy különálló
főosztály felelős a hazai forrásból finanszírozott
közbeszerzések ellenőrzéséért, így a Közbeszerzési
Felügyeleti Főosztálynak nincs szüksége kiegészítő
erőforrásokra a különböző minisztériumok közötti
munkamegosztás változásai okán.)

folyamatban, a szükséges
erőforrások már
rendelkezésre állnak

Miniszterelnökség

21. A Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály adminisztratív
személyi állományának növelése.
Az adminisztratív kapacitások növelése érdekében az
adminisztratív személyi állomány száma kibővítésre került és
jelenleg elegendő a főosztály feladatainak ellátásához.

folyamatban

Miniszterelnökség

A
Partnerségi
Megállapodásban
Magyarország
kötelezettséget vállalt az adminisztratív személyi állomány
számának 2015. végéig 10 %-kal történő megnövelésére, ami
részben már megvalósult.
22. A monitoring és információs rendszer fejlesztése

7. Statisztikai
mutatók

rendszerek

és

eredmény-

A
programok
eredményességének
és
hatásának
felméréséhez
szükséges
statisztikai
alap
megléte.
Olyan
eredménymutató-rendszer 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 hozzáférhetőségére vonatkozó
intézkedések;

— 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
meghatározását;

mutatók

célértékeinek

— a következő követelményekkel való
összhangot minden mutató esetében: az
adatok megbízhatóak és statisztikailag
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-

Eredményindikátorok
OP-k elfogadásáig

-

adatforrásainak

meghatározása:

a végrehajtási időszakban
bekövetkező változások
szükségleteinek megfelelő
ütemezésben

Miniszterelnökség

2014. december

központi koordináció

Eredményindikátor
értékek
és
hatásértékeléshez
szükséges, adatbázisok beszerzésének ütemterve:
értékelési tervek benyújtásáig

2014. december

központi koordináció

-

ESZA
mintavételes
adatfelvételek
előkészítése,
közbeszerzés lefolytatása: 2014. december

2014. december

központi koordináció

-

Foglalkoztatási Szolgálat statisztikáinak integrálása a
2014-2020-as központi IT rendszerbe: 2016 vége

2016. dec.

központi koordináció

2014. december

központi koordináció

2014. december

Irányító
Hatóságok,
központi koordináció

A 2014-2020-as központi IT rendszer előkészítése 2013ban 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.
- 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 központi koordináció végzi és
az OP-kra összeállított átfogó beszerzési tervet az
értékelési terv elkészítéséig összeállítja az I/1 ponttal
összhangban.)
Az
eredményindikátorok
teljesülésének
nyomon
követését szolgáló, fent ismertetett adatkészletet
értékelési adatbázisba szervezi.
Ebben többek között gyűjti és feldolgozza a SKV-k, KHV-

igazolhatóak,
egyértelmű
normatív
értelmezéssel rendelkeznek, a szakpolitikai
elvárásoknak megfelelően alkalmazhatóak
és időszerűek;

k
releváns
fejlesztéspolitikai
adatokat is.

-

-

— eljárások rendelkezésre állását annak
biztosítására, hogy a program által
finanszírozott minden művelet esetében
hatékony mutatókat alkalmaznak.

adattartalmát,
szempontból

továbbá
egyéb,
releváns környezeti

A célértékek, amennyiben szükséges, számszerűsített
érték, 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 elfogadásáig 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 során Monitoring és Értékelési
munkacsoport kerül felállításra, amely vizsgálja az egyes
OP-kban alkalmazott indikátorok konzisztenciáját, a
mérések elvégzését, az adatok beszerzését. Az 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 adatfelvétel típusát, és gyakoriságát.
(Az adatbeszerzéseket a központi koordináció végzi és
az OP-kra összeállított átfogó beszerzési tervet az
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2014. december

Irányító
Hatóságok,
központi koordináció

2014. december

központi koordináció

2014. december

Irányító Hatóságok

értékelési terv elkészítéséig összeállítja az I/1 ponttal
összhangban.)
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-

A célértékek meghatározása, amennyiben szükséges
számszerűsített célérték, 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 Monitoring és
Értékelési 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.

2014. december

Irányító Hatóságok

2014. december

Irányító Hatóságok

2014. december

központi koordináció

169. táblázat:

Az alkalmazandó tematikus előzetes feltételrendszer teljesítéséhez szükséges intézkedések

Tematikus előzetes
feltételrendszer
2.1 Digitális növekedés: a digitális
növekedésre vonatkozó stratégiai
szakpolitikai keret a megfizethető,
jó minőségű és átjárható
magáncélú és közösségi
információs és kommunikációs
szolgáltatások serkentésére és a
polgárok, többek között a lakosság
kiszolgáltatott helyzetben lévő
csoportjai, a vállalkozások és a
közigazgatási szervek által történő
használat növelésére, beleértve a
határon átnyúló
kezdeményezéseket

|

452

Nem teljesült kritériumok
— (2.) az Európai Digitális
Menetrend Eredménytáblájával
összhangban álló SWOT vagy
ahhoz hasonló elemzés
segítségével megállapított
költségvetési tervezési és
rangsorolási intézkedéseket;

Meghozandó intézkedések

Felelős szervezetek

GINOP, KÖFOP, EFOP, egyéb OP-k forrásainak véglegesítése (OP-k
elfogadásával egyidejűleg)

NFM Infokommunikációért
Felelős Államtitkárság,
NGM, ME, BM, EMMI

IKT Zöld Könyv kiegészítése az egyes programokra fordított költségek végleges
keretszámaival

NFM Infokommunikációért
Felelős Államtitkárság

Kormányelőterjesztés az IKT Zöld Könyv elfogadásáról

NFM Infokommunikációért
Felelős Államtitkárság,

IKT Zöld Könyv elfogadása Kormányhatározattal
— (4.) az intézkedések
végrehajtásában elért előrehaladás
mérésére szolgáló mutatókat olyan
területeken, mint a digitális
jártasság, az e-befogadás, az
elektronikus hozzáférhetőség és az
EUMSZ 168. cikkének hatályán
belül az e-egészségügy
előrehaladása, amelyek adott
esetben összhangban állnak a
meglévő vonatkozó uniós, nemzeti
vagy regionális szintű ágazati
stratégiákkal

Határidő (dátum)

2014. december

Kormány

Szükséges bázisadatok begyűjtése releváns adatforrásokból (KSH, Digital Agenda
Scoreboard)

NFM Infokommunikációért
Felelős Államtitkárság,

Nemzeti Infokommunikációs Stratégia kiegészítése bázismutatókkal

NFM Infokommunikációért
Felelős Államtitkárság,

IKT Zöld Könyv (akcióterv) kiegészítése bázismutatókkal

NFM Infokommunikációért
Felelős Államtitkárság,

IKT Zöld Könyv elfogadása Kormányhatározattal

2014. december

NFM Infokommunikációért
Felelős Államtitkárság,

NFM Infokommunikációért
Felelős Államtitkárság,
4.1. Intézkedésekre került sor
előmozdítandó az épületek építése
vagy felújítása során az energiavégfelhasználás hatékonyságának
költséghatékony javítását és az
energiahatékonyságba történő
költséghatékony beruházást

8. A fenntartható és minőségi
foglalkoztatás,
valamint
a
munkavállalói
mobilitás
ösztönzése
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Érvényben vannak a 2010/31/EU
irányelv 3. cikke, 4. cikke és 5.
cikkével összhangban álló, az
épületek energiahatékonyságával
kapcsolatos
minimumkövetelmények
teljesítésének biztosítását célzó
intézkedések.

A 7/2006 (V.24.) számú TNM rendelet módosítása, az energiamegtakarítási célú
felújítások meghatározása az irányelv 4. cikk (1) bekezdésének második
albekezdésében körülírt esetekre.

Az épületek energiahatékonyságát
tanúsító rendszer létrehozásához
szükséges intézkedések a
2010/31/EU irányelv 11. cikkének
megfelelően.

Az irányelvvel való teljesen azonos megfogalmazás érdekében a 176/2008. (VI.
30.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésének c) pontját módosítjuk, a családi házakra
szűkítve a tanúsítványok felhasználásának lehetőségét.

Személyre szabott szolgáltatások,
illetve aktív és megelőző munkaerőpiaci
intézkedések
korai
stádiumban,
amelyek
minden

A profiling rendszerre vonatkozó teljes dokumentáció véglegesítése

2014. 12. 31.

2014. 12. 31.

NFM

NFM

foglalkoztatásért
felelős
tárca
(Nemzeti
Foglalkoztatási
Szolgálat,
Nemzeti Munkaügyi Hivatal)

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

munkakereső számára elérhetők,
ugyanakkor a társadalmi kirekesztés
legerősebb
kockázatának
kitett
csoportokra
összpontosítanak,
ideértve a marginális helyzetű
közösségekből
származó
személyeket is;

Az új informatikai rendszer kiépítésének befejezése és tesztelése

foglalkoztatásért
felelős
tárca
(Nemzeti
Foglalkoztatási
Szolgálat,
Nemzeti Munkaügyi Hivatal)

Az új rendszerben dolgozók részére belső képzések szervezése

foglalkoztatásért
felelős
tárca
(Nemzeti
Foglalkoztatási
Szolgálat,
Nemzeti Munkaügyi Hivatal)

A profiling rendszer teljes körű bevezetése

2015. december 31.

foglalkoztatásért
felelős
tárca
(Nemzeti
Foglalkoztatási
Szolgálat,
Nemzeti Munkaügyi Hivatal)

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.

Érvényben van a szegénység
csökkentésére irányuló, az aktív
befogadást célzó nemzeti stratégiai
szakpolitikai keret, amely:
- megfelelő
ismeretalapot
szolgáltat
a
szegénység
csökkentését célzó szakpolitikák
kidolgozásához és a fejlemények
monitoringjához;
- tartalmaz
a
(nemzeti
reformprogramban
meghatározott)
nemzeti
szegénységi
és
társadalmi
kirekesztéssel kapcsolatos cél
megvalósítását
támogató
intézkedéseket,
beleértve
a
fenntartható
és
minőségi
foglalkoztatási
lehetőségek
elősegítését
a
társadalmi
kirekesztettség
kockázatának
leginkább kitett csoportoknál

Elfogadásra kerül a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II.

2014. december

Emberi
Minisztériuma,
Felzárkózásért
Államtitkárság

Erőforrások
Társadalmi
Felelős

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

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

Elfogadásra kerül a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II.

2014. december

Emberi
Minisztériuma,
Felzárkózásért
Államtitkárság

Erőforrások
Társadalmi
Felelős

|

454

foglalkoztatást, az egészségügyet
és a lakhatást érintik;
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.);
szigorú ellenőrzési módszereket
tartalmaz
a
romaintegrációs
fellépések
hatásainak
értékeléséhez, és egy felülvizsgálati
mechanizmust
a
stratégia
kiigazításához;
megtervezését, végrehajtását és
ellenőrzését illetően a roma civil
társadalommal, a regionális és helyi
hatóságokkal
folytatott
szoros
együttműködésben és folyamatos
párbeszéd révén valósul meg.
9.3.
Egészségügy:
Az
egészségügyre
vonatkozó,
a
gazdasági
fenntarthatóságot
biztosító nemzeti vagy regionális,
az EUMSZ 168. cikkének keretein
belüli stratégiai szakpolitikai keret
megléte.

Az
egészségügyre
vonatkozó
nemzeti vagy regionális stratégiai
szakpolitikai keret van érvényben,
amely a következőket tartalmazza:
- összehangolt intézkedések az
egészségügyi ellátáshoz való
hozzáférés javítására;
- intézkedések az egészségügyi
ágazat hatékonyságának
ösztönzésére szolgáltatásnyújtási
modellek és infrastruktúra
bevezetése, illetve megvalósítása
révén;
- egy monitoring és felülvizsgálati
rendszer
A tagállam vagy régió elfogadott
egy, az egészségügyi ellátás
számára
rendelkezésre
álló
indikatív költségvetési forrásokat,
valamint a forrásoknak a kiemelt
szükségletekre
való
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Társadalmi egyeztetés

2014. december

Egészségügyért felelős tárca

Egészségügyi stratégia Kormány által történő elfogadása

2014. december

Egészségügyért felelős tárca

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

bemutató

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.

A korai iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia Kormány általi elfogadása

2014. december

Emberi
Minisztériuma,
Köznevelésért
Államtitkárság

Erőforrások
felelős

Köznevelés-fejlesztési Stratégia Kormány által történő elfogadása
2014. december

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
közösségekből származókat, és
megfelelő megelőző, intervenciós
és kompenzációs intézkedéseket
tartalmaz;
- a
korai
iskolaelhagyás
kérdésében
érintett
minden
szakpolitikai ágazatot és érdekelt
felet bevon
10.2. Felsőoktatás: Az EUMSZ
165. cikkének keretein belüli
nemzeti vagy regionális stratégiai
szakpolitikai keret megléte a
felsőoktatási
végzettség
arányának,
minőségének
és
hatékonyságának növelésére.
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Érvényben van a felsőfokú oktatásra
vonatkozó, nemzeti vagy regionális
szintű stratégiai szakpolitikai keret,
amely a következő
elemeket
tartalmazza:
- szükség esetén a részvétel és a
végezettség arányának növelését
célzó
olyan
intézkedéseket,
amelyek:
- növelik az alacsony jövedelmű
csoportok
és
egyéb
alulreprezentált
csoportok
részvételét
a
felsőfokú
oktatásban, különös tekintettel a
hátrányos helyzetű emberekre,
beleértve
a
marginalizált
közösségekből származókat;

Felsőfokú Képzési Stratégia Kormány általi elfogadása

2014. december

Emberi
Erőforrások
Minisztériuma,
Felsőoktatásért
felelős
Államtitkárság

- csökkentik
a
lemorzsolódási
arányt/javítják
a
végzettségi
arányt;
- ösztönzik az újító tartalmakat és
programtervezést;
Az alkalmazhatóság és a vállalkozói
szellem
növelését
célzó
intézkedéseket, amelyek:
- ösztönzik
a
„transzverzális
készségek”,
beleértve
a
vállalkozói szellem, fejlesztését a
vonatkozó
felsőoktatási
programokban;
- csökkentik a nemek közötti
különbségeket a tanulmányi és
szakmai választások terén.
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.

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 ezeket a nemzeti
vagy
regionális
stratégiai
szakpolitikai
keretekben

|

457

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája Kormány általi
elfogadása.

2014. december

Emberi
Minisztériuma

Erőforrások

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 munkaerőpiaci 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
10.4. A szakképzési rendszerek
minőségének és hatékonyságának
javítására irányuló nemzeti vagy
regionális, az EUMSZ 165.
cikkének keretein belüli stratégiai
szakpolitikai keret megléte.

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.

A szakképzés minőségbiztosítási folyamatának fejlesztése az „A szakképzés és a
felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése” projekt keretében történik.
Az ellenőrzés e folyamat keretében elsősorban szakmai ellenőrzést jelent,
hatósági ellenőrzés nincs a rendszerben. A rendszer alapján 42 indikátor mentén
négyévente a fenntartó szakértőket kér fel arra, hogy értékeljék a szakképző
intézményt. A 42 indikátor az EQAVET indikátorok figyelembe vételével kerül
kidolgozásra. E szakmai folyamatellenőrzéshez kapcsolódó indikátorok mentén
összehasonlíthatóak lesznek az adatok más intézményekkel és a saját
eredményekkel is.
Feladatok:
1. A folyamatellenőrzés módszertani anyagának első, szakmai vitára
bocsátandó verziója
2. A folyamatellenőrzés módszertani anyagának végső verziója a pilot
tapasztalatok alapján, azok becsatornázásával
3. Pilot verzió = kipróbálás intézményi szinten
4. Ellenőrök képzése
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2015. június 30.

Nemzetgazdasági
Minisztérium
Munkaerőpiaci és Képzési
Államtitkárság

5. Végleges folyamatellenőrzési rendszer (projektzárás)
11. A hatóságok és az érdekelt
felek intézményi kapacitásának
növelése, és hatékony
közigazgatás (A 9. cikk első
bekezdésének 11. pontjában
említettek szerint)

— A tagállam bevezette és elkezdte
végrehajtani az állami hatóságai
igazgatási hatékonyságának és
készségeinek fokozására irányuló
stratégiai szakpolitikai keretet az
alábbi elemekkel:

A Magyary Program 2014-2020 Kormány által történő elfogadása.

2014. december

közigazgatásért felelős tárca

—
A
tagállam
igazgatási
hatékonyságát erősítő stratégiai
szakpolitikai
keret
megléte,
beleértve a közigazgatás reformját.

— a jogi, szervezeti és/vagy eljárási
reformintézkedések elemzését és
stratégiai tervezése;
—
az
igazgatási
eljárások
egyszerűsítését és racionalizálását
célzó integrált intézkedések;

A Magyary Program 2014-2020 Kormány által történő elfogadása.

2014. december

közigazgatásért felelős tárca

— a monitoring és értékelési
eljárások és eszközök kialakítása.

A Magyary Program 2014-2020 Kormány által történő elfogadása.

2014. december

közigazgatásért felelős tárca

2014. december

közigazgatásért felelős tárca

2014. december

közigazgatásért felelős tárca

Nyomonkövetési
és
Kormányhatározatban

értékelési

rendszerre

Nyomonkövetési és értékelési rendszer felállítása
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vonatkozó

feladatszabás

A KEDVEZMÉNYEZETTEK ADMINISZTRATÍV TERHEINEK CSÖKKENTÉSE

10.

A kedvezményezettek adminisztratív terhei felmérésének összefoglalása, és szükség esetén az
adminisztratív terhek csökkentése elérése érdekében tervezett intézkedések indikatív időkerettel.
A 2014-2020-as időszak során több olyan újítás kerül bevezetésre, melyek által egyszerűsödik a
szabályozási rendszer és ezzel párhuzamosan csökkenek az adminisztrációs terhek:
1.) Biztosítéki rendszer egyszerűsítése:
Eddig a rendszer nem méltányolta azokat a kedvezményezetteket, akik a közterhekhez való
hozzájárulás tekintetében tanúsított jogkövető magatartásukkal hozzájárulnak Magyarország
társadalom- és gazdaságpolitikai fejlődéséhez. Az új időszak figyelembe veszi ezt a
körülményt, egyben pozitív ösztönzőt alkalmaz a több esetben nehezen alkalmazható, az
abszorpció szempontjából nem mindig kedvező intézkedések ellensúlyozására. Ennek
megfelelően
 nem kell biztosítékot nyújtani azoknak a vállalkozásoknak, akik a közteherviseléshez
való hozzájárulás alapján érdemesek a biztosítékmentességre, azaz pl. legalább két
lezárt üzleti évvel rendelkeznek, eredményük pozitív és adóteljesítményük legalább
akkora, mint az igényelt támogatás összege,
 Méltányoljuk a szabályos és eredményes projekt végrehajtást: a biztosíték fenntartási
időszakban alkalmazott mértékének csökkentésére lesz lehetősége azoknak a
kedvezményezetteknek, akik a megvalósítási időszakban nem követtek el
szabálytalanságot és a megvalósítási időszak indikátorait határidőben teljesítették. Itt
akár 50%-ról 10%-ra csökkenhet a biztosítéknyújtási szükséglet.
Várt előnyök:
 a követeléskezelés jelentősen felgyorsítható,
 a biztosítás nem igényel vagyont a kedvezményezett részéről;
 a biztosítás jelentősen kisebb költséget jelenthet, mint a korábbi biztosítéki
megoldások, ugyanakkor tehermentesíti a költségvetést a visszafizetési
kötelezettségtől.
2.) Maximalizált mértékű elszámolható költségek átalány alapú kifizetése
Azon elszámolható költségek, melyek mértéke maximalizálásra került, viszont az egész
projekt megvalósítás alatt várhatóan folyamatos a felmerülésük, átalány alapú elszámolásba
vonhatóak (alátámasztó dokumentum nélküli kifizethetőek, csökkentve ezzel a
kedvezményezett adminisztrációs, és int. rendszeri ellenőrzési-kapacitási terheket.)
3.) A projektek végrehajtásához kapcsolódó adminisztrációs terhek csökkentése
Gyakori, hogy egy projekt szerződését akár 8-10 alkalommal is módosítani kell. Ha a műszaki,
szakmai tartalomváltozás nem eredményezi a támogatási szerződésben vállalt indikátorok,
eredmények, műszaki, szakmai jellemzők, stb. változását, (vagy a szállító egyenértékességre
vonatkozó nyilatkozatot tesz) nem szükséges a támogatási szerződés módosítása.
Az intézkedés hatására csökken a végrehajtás adminisztrációs terhe mind pályázó mind
intézményi oldalon.
4.) Technológiai újítások
 A 2014-2020-as időszakban folytatjuk a pályázóbarát pályázati rendszer fejlesztését és a
projektvégrehajtás megkönnyítését célzó technológiai fejlesztéseket az alábbi
intézkedésekkel:
 Adatkapcsolatok körének bővítése által, a pályázótól kért adatok minimalizálása. (ÉMI
Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. adatkapcsolat, Nemzeti
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Földalapkezelő Szervezet) adatkapcsolat;
Egyszeri adatbekérés elvének érvényesítése: ha a támogatások kezelésében érintett
szervezet a pályázótól/kedvezményezettől egy bizonyos adatot egyszer már bekért, akkor
azt az adatot az adott projekt kezelésében érintett más szervezet már nem kérheti be,
hanem az adatot tároló monitoring rendszerből kell azt lekérdeznie;
E-aláírásos hitelesítés biztosítása kedvezményezettek számára;
Pályázati adatlap egységesítése (hasonlóan az adóbevallás megoldáshoz egységes alap
adatlap+ a kiegészítő adatlapok);
Teljes pályázati folyamat elektronizálása; azaz 24 órás ügyfélkapcsolat tud kialakulni, így
munkaidőn kívül is tud adminisztrálni a kedvezményezett
Sms értesítés a kedvezményezetteknek, amennyiben a Pályázati e-ügyintézés felületen
elektronikus értesítése érkezik.

A pályázók adminisztrációs terheinek csökkentése a projektfejlesztési, pályázati szakaszban


Általánossá lesz téve az elektronikus és on-line ügyintézés és kapcsolattartás.



A támogatási konstrukciók ütemezése előre meghatározott, nyilvános, könnyen áttekinthető és
mindenki számára elérhető lesz.



A kiírásoknál a hosszabb ideig nyitva álló támogatási ablakok részesülnek előnyben.



A támogatási döntést megelőzően a projektgazdáktól megkövetelt adminisztratív elvárások a
minimumra lesznek szorítva. Csak a döntéshez szükséges igazolások kerülnek bekérésre és a
kedvezményezettek köznyilvántartásokban tárolt adatait a végrehajtó intézményrendszer kéri le.
Érvényesítve lesz az egyszeri adatbekérés elve.

A pályázók adminisztrációs terheinek csökkentése a projektkiválasztási szakaszban


Az irányító hatóság törekszik arra, hogy a kedvezményezettek részére minél kisebb adminisztratív
teherrel járjon a támogatási igény benyújtása, illetve a projekt lebonyolítása, ennek érdekében:
o

állami szervnél rendelkezésre álló adatot kér a támogatási igény benyújtása során az
irányító hatóság;

o

a http://palyazat.gov.hu honlap folyamatos aktualizálásával bemutatjuk a támogatást
igénylők részére az egyszerűsítés elemeit;



A közszféra szervezetek fejlesztéseinél a projektszelekció egyszerűsített szakmai szempontokon
alapuló kiválasztási eljárással valósul meg az uniós támogatáspolitikai alapelvek tiszteletben
tartása mellett és előre rögzített tartalmi és formai követelmények vizsgálatával. Az érintett
kedvezményezettek állami forrásból és kapacitásból kapnak segítséget projektjeik
kidolgozásához.



A 2014-2020 programozási időszak végrehajtási kormány rendeletében meghatározott értékű,
nagyszámú projektet érintő kiírások esetében a kiválasztási szempontokat értékelő objektív
mutatók előre meghatározottak és a potenciális pályázók számára is elérhetők lesznek, így a
pályázók már a benyújtás előtt tisztában lehetnek azzal, hogy projektjeik támogathatóak leszneke.

A kedvezményezettek
szakaszban

adminisztrációs

terheinek

csökkentése

a

projektmegvalósítási



A megvalósítást közvetlen, gördülékeny kapcsolattartás és a kedvezményezetteket maximálisan
támogató ügyfélszolgálati rendszerek segítik.



Megteremtődik az egyablakos ügyintézés lehetősége, a teljes végrehajtási rendszerre kiterjedően.
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A pályázati folyamat felgyorsítását szolgáló intézkedések, mint pl. a közbeszerzési eljárások
elhúzódó ellenőrzésének racionalizálása, a teljesítésigazolások számának csökkentése, vagy az
előrehaladás bemutatásának egyszerűsítése.



Magyarország elkötelezett a közbeszerzési eljárási szabályok egyszerűsítése és ésszerűsítése
iránt. Ennek érdekében bevezetésre kerül az ún. e-közbeszerzési rendszer, amely alapján
ajánlatkérők és ajánlattevők közötti eljárásrendben elektronikus kapcsolattartási formává alakul át
a jelenlegi elektronikus és papír alapú kapcsolattartás. A dinamikus beszerzési rendszer a 201420 programozási időszakában kiemelt szerepet kap. A PM 2.3 pontjában, e-közbeszerzés
tárgyában megfogalmazott menetrend tartása a koordinációs szerv feladata.



Értékelés keretében az abszorpció gyorsításának lehetőségeit vizsgálta az intézményrendszer. Az
értékelés az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében számos javaslatot megfogalmazott,
elsősorban az elszámolások egyszerűsítése, a támogatási szerződések kialakítása és kezelése
terén:



-

A szabályozási környezet komplexitásának csökkentése, mert a vizsgálatok eredményei
alapján a komplexitás növeli a számlák elutasításának és a műszaki/szakmai tartalom
módosításának esélyét.

-

A jellemzően kis értékű tételek elszámolásával kapcsolatos adminisztrációs teher csökkenését
várja az értékelés az átalányalapú költségelszámolás bevezetésétől, elsősorban a
kedvezményezettek és intézményrendszer részéről

-

Támogatási szerződés mellékleteként szereplő standard költségtábla indokolatlan mértékben
megkötheti a projekt költségvetését, és ez a projekt későbbi szakaszaiban
szerződésmódosításokat eredményez.

-

A támogatási szerződés rejtett mellékletei, külső hivatkozásai miatt a kedvezményezett a
projekt végrehajtása során változás-bejelentők benyújtására kényszerül, vagy ha ezt
elmulasztja, akkor a támogatási összeget kell csökkenteni.

-

Egyszerűsített projektdefiníciós melléklet a Támogatási szerződéshez

Egyszerűsített költségelszámolási módok kiterjesztett alkalmazása érdekében útmutató kerül
kiadásra.

A 2007-2013 közötti uniós programozási időszakban Magyarország
költségelszámolási módokat kísérleti jelleggel alkalmazta. A főbb tapasztalatok:




az

egyszerűsített

Előre meg kell határozni, hogy az egyes egyszerűsített költségelszámolási módok mely
tevékenységeknél alkalmazhatóak, melyek minősülnek közvetlen és közvetett költségeknek,
az egyes költségeknek mi a piaci értéke, illetve egyes projektektől milyen előre meghatározott
eredményt várunk az elszámolhatóság feltételeként. Mindez alapos előkészítő munkát igényel
az állami szereplők részéről.
Az egyszerűsített költségelszámolási módok alkalmazása elsősorban a sztenderdizálható
tevékenységekkel, uniformizálható költség-struktúrával rendelkező műveleteknél preferált.

A 2014-2020-as programozási időszakban a következő egyszerűsített elszámolási módokat kívánjuk
alkalmazni:
1. Átalányalapon meghatározott közvetett költségek („flat rate”)
Az elszámolható közvetett költségek legfeljebb a projekt elszámolható összes közvetlen
költségeinek 20%-áig terjedhetnek. Az átalány alapon történő elszámolás mértéke és az
általánosan elszámolható költségek köre az adott intézkedés jellegétől függően változhat.
2. Standard egységköltségek alkalmazásával számított átalányalapú költségek („unit cost”)
A megvalósuló tevékenységekhez, az aktuális piaci érték figyelembe vételével az
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alkalmazandó egységköltség mértékét, az egység definícióját és a teljesítés dokumentáltságát
szükséges meghatározni, így az elszámolható költség a teljesített output darabszámának és a
kapcsolódó egységköltség szorzatával határozható meg.
A sztenderd egység-költség alapú elszámolás során kizárólag a dokumentáltan megvalósult
mennyiséget kell igazolni és nem az egységköltség vonatkozásában ténylegesen felmerült
költségösszegének alátámasztottságát.
3. Átalányösszegek („lump sum”)
A módszer az előre definiált eredményen és előzetes valós költségbecslésen alapul, melynek
teljesítéséhez kapcsolódik az elszámolhatóság és a kifizetés. A lump sum lefedheti a projekt
egészét, illetve annak egy részét. Olyan, elsősorban kisösszegű projekteknél érdemes
alkalmazni, ahol az output egységként megfogalmazható és részteljesítés nem indokolt az OP
megvalósítása szempontjából.
Az ellenőrzések során a támogatás igazolásához a projekt valós teljesülését fogja vizsgálni a
támogató a meghatározott eredményhez viszonyítva, és nem a valós felmerült költségeket.
Az intézményrendszer felkészítése az egyszerűsített költségelszámolások bevezetése előtt az alábbi
eszközök alkalmazásával történik:
1. módszertani útmutató elkészítése, egyeztetése az érdekelt intézményrendszeri szereplőkkel,
majd annak kiadása. A gyakorlati tapasztalatok alapján az útmutató felülvizsgálatra kerül.
2. képzés az érintett szereplők részére a kiadott módszertani útmutató alkalmazásával
kapcsolatban.
Az intézményrendszer adminisztrációs terheinek csökkentése


A pályázati rendszer elektronizáltságának növelése jelentősen csökkenti az intézményrendszer
adminisztrációs terheit is.



A fejlesztéspolitikai jogviszonyban érintett ügyfelekről egységes nyilvántartás készül. Lehetőség
szerint célzottan össze lesznek kapcsolva a fejlesztéspolitikai nyilvántartások más adatbázisokkal.



Egyszerűsítve lesz a támogatáselosztásban részt vevő szervezetek működési költség
elszámolása.
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11.

HORIZONTÁLIS ELVEK

11.1.

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

Cél
A fejlesztési programok társadalmi, térségi, környezeti és éghajlati szempontból együttesen az
elérhető legkedvezőbb eredményt nyújtsák. A 2014-2020 programozási időszakban a fenntarthatóság
horizontális szempont kereteit a 1303/2013/EU rendelet I. melléklet 5. szakasz, és a Partnerségi
Megállapodásban foglalt követelmények határozzák meg.
Tevékenységek/területek, amelyekhez az operatív program hozzájárulhat:
1. beruházások leginkább erőforrás-hatékony, fenntarthatóság szempontjából legkedvezőbb
irányba terelése,
2. káros környezeti, éghajlati hatással járó beruházások kerülése, káros hatások enyhítése, a
klímaváltozáshoz történő alkalmazkodás;
3. teljes életciklusra vetített költség alkalmazása a beruházási alternatívák összehasonlításakor;
4. zöld közbeszerzések növekvő mértékű alkalmazása;
5. a fejlesztéssel érintett térség fenntarthatóságával, környezeti állapotával kapcsolatos adatok
rendszerszerű gyűjtése, hozzáférhetővé tétele.
6. a területi kohézió céljának érvényesítése
A horizontális szempontok biztosításának alapelvei, lépései:
1. a kiválasztási eljárásokban a tervezett beruházás szempontjából releváns, arányos
fenntarthatósági kritérium megjelenítése
2. a fenntarthatósági és területi kohéziót támogató célkitűzések megvalósítását támogató célzott
intézkedések
3. a célkitűzések nyomon követését és értékelését biztosító adatok gyűjtése, értékelése a
támogatási időszak kezdetétől.
A horizontális szempontok érvényesítésének biztosítására a Miniszterelnökség megalakítja a 8.
szakaszban bemutatott Horizontális Monitoring Bizottságot és Horizontális Munkacsoportot. A
Miniszterelnökség koordinációjával az Irányító Hatóság biztosítja az alábbi fenntarthatósági feltételek
teljesülését:
Tervezés
 a horizontális elvek érvényesítésében meghatározó szerepet játszó szervezetek részvétele az
operatív programok és a konstrukciók tervezésében, kialakításában
 az operatív program horizontális cél-, és eszközrendszerének releváns és arányos
megtervezése, figyelemmel a stratégiai környezeti vizsgálat megállapításaira és javaslataira,
együttműködésben a központi koordinációs szervezettel
 a horizontális elvek és programspecifikus célkitűzések nyomon követésének biztosítása
 a horizontális célok elérését számszerűsíthető módon szolgáló beavatkozások azonosítása a
monitoring és értékelés számára
 szakmai támogatás a fenntarthatóság elveinek gyakorlati megvalósításához
 operatív programok közötti koordináció feltételeinek biztosítása.
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Projektkiválasztása:
 versenyalapú pályáztatás esetén a releváns kiválasztási kritériumok meghatározása
 szakpolitikai szempontrendszer alapján történő projektkiválasztás esetén (állami, önkormányzati
kedvezményezettek esetében) konkrét horizontális követelményrendszer meghatározása;
A kritériumokat az OP Monitoring Bizottsága hagyja jóvá.
A kiválasztásnál előnyt jelent, ha a projekt:
 javítja a természeti és/vagy a települési környezet állapotát
 kimutathatóan csökkenti ÜHG és/vagy légszennyezőanyag kibocsátást
 segíti a klímaváltozás kedvezőtlen
alkalmazkodóképességet

hatásaira

való

felkészülést,

javítja

az

ellenálló-,

 alacsony szállítási távolságokkal, anyag-, és energiafelhasználással valósul meg,
 hozzájárul a természeti, kulturális értékek megőrzéséhez, védett fajok, élőhelyek védelméhez,
rehabilitációjához, a víztestek jó állapotának eléréséhez,
 természeti adottságoknak megfelelő ökoszisztéma szolgáltatásokat vesz igénybe úgy, hogy az
nem jár az ökoszisztéma szolgáltatás károsodásával,
 a helyi kultúrára, környezethez alkalmazkodó hagyományos termelői és fogyasztói mintázatra
épít, a fenntartható életmódot szolgálja,
 erősíti a területi, közösségi kohéziót, fenntartható térhasználatot valósít meg,
 megújuló energiát hasznosító technológiákat alkalmaz,
 növeli a természetszerű
intenzitásukat

élőhelyek,

zöldfelület

kiterjedését,

javítja

állapotukat,

növeli

 környezetvédelmi szemléletformálást tartalmaz.
Végrehajtás
 partnerek aktív bevonása; az intézkedések, pályázati kiírások tervezésénél és monitoringjánál
 a végrehajtó intézményrendszer által nyújtott tanácsadás, képzés
Nyomon követés, értékelés, nyilvánosság:
 egységes informatikai rendszer keretében monitoring- és indikátorrendszer, szakmai nyomon
követés kialakítása, biztosítása
 ennek megfelelő működését támogató adatgyűjtési, adatszolgáltatási rendszer kialakítása,
működtetése
 programszintű értékelések a horizontális elvekhez, területi kiegyenlítődéshez való hozzájárulás
megállapítására
A programban a horizontális célkitűzéshez közvetlenül hozzájáruló intézkedések:
A VEKOP pályázati feltételként alkalmazza az ÜHG kibocsátás és a klímahatások csökkentését, a
klímaváltozáshoz történő alkalmazkodást, az energiahatékonyság növelését, hulladékszegény
megoldásokat. Az eszközbeszerzésekre anyag- és energiatakarékossági minimumkövetelményeket
érvényesít. Előnyben részesíti a barnamezős, közösségi közlekedéssel jól elérhető beruházásokat,
forgalomkímélő megoldásokat, zajkibocsátás csökkentését, gyalogosan használható közösségi terek
létesítését, az újrahasznosított építőanyagok használatát, környezetkímélő közösségi rendszerek,
alacsony energia-igényű, víztakarékos, alternatív energiaforrást hasznosító, a levegőminőséget nem
károsító építési-építészeti megoldásokat, a zöld gazdaság terén működő vállalkozásokat. Gondot
fordít a régió biológiai sokféleségének, ökológiai átjárhatóságának megőrzésére. A beavatkozáshoz
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annak jellegéhez illeszkedő szemléletformálási elemet kapcsol.

ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉS MEGKÜLÖNBÖZTETÉSMENTESSÉG

11.2.
Cél

Az esélyegyenlőség elősegítésének célja a megkülönböztetésből fakadó hátrányok társadalmi szintű
csökkentése. 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.
A1303/2013/EU rendelet I. melléklet 5. pontjával és a Partnerségi Megállapodás 1. B fejezet 1.5.
részével összhangban a cél keretében érvényesül:
 a hozzáférhetőség horizontális célkitűzése, biztosítva az ESB alapok által társfinanszírozott
javakhoz és szolgáltatásokhoz történő hozzáférést mindenki számára,
 a népesedési kihívások kezelése, melynek keretében elősegítjük az összes életkori csoport
társadalmi befogadását.
Hátrányos megkülönböztetés által leginkább sújtott csoportok (indikatív felsorolás)
• akadályozott/fogyatékossággal élő/megváltozott munkaképességű

emberek

• alacsony végzettségűek, iskolából lemorzsolódók
• pályakezdő fiatalok, munkatapasztalattal nem rendelkezők
• (tartósan) munkanélküliek
• alacsony munkaintenzitású háztartásban élő emberek
• romák
• szegregátumok lakói
• rossz közlekedésű településen élők
• (jövedelmi, lakhatási) szegények
• migránsok
• fogvatartottak, börtönből szabadultak
• szenvedélybetegek
• hajléktalanok
• hátrányos helyzetű családokban/ állami gondoskodásban élő gyerekek, fiatalok
• 45 év feletti inaktívak
• idősek
A csoportok között átfedések lehetségesek, illetve a hátrányok halmozódhatnak.
Tevékenységek/területek, amelyekhez az operatív program hozzájárulhat:
Megfelelő

|

1.

képzettséghez való hozzáférés

2.

munkaerő-piaci pozícióhoz és foglalkoztatási feltételekhez való hozzáférés
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3.

lakhatáshoz és lakhatási környezethez való hozzáférés

4.

egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzáférés

5.

közlekedéshez való hozzáférés

6.

társadalmi és közösségi kapcsolatrendszerhez való hozzáférés

7.

információhoz való hozzáférés

8. közszolgáltatásokhoz való hozzáférés (szociális, gyermekjóléti, és más
önkormányzati közszolgáltatások)

kormányzati,

továbbá
9.

Hatalomhoz, önrendelkezéshez, önérvényesítéshez való hozzáférés

10. Befogadó közösséghez való hozzáférés - szemléletformálás
A horizontális szempontok biztosításának alapelvei, lépései:
A horizontális szempontok érvényesítésének biztosítása érdekében a Miniszterelnökség megalakítja
a 8. szakaszban bemutatott Horizontális Monitoring Bizottságot és Horizontális Munkacsoportot,
melyek működését a 11.1 fejezet ismerteti.
Az Operatív Program megvalósítása során a Miniszterelnökség koordinációjával az Irányító Hatóság
biztosítja az alábbi esélyegyenlőségi feltételek teljesülését:
Tervezés:
az esélyegyenlőségi elvek érvényesülésében meghatározó szerepet játszó szervezetek
részvétele az operatív program és a konstrukciók tervezésében;
egységes szabályozás kialakítása és az eljárásrendek módosítása a hatékonyság és
eredményesség, és a kedvezményezettek adminisztrációs terheinek csökkentése érdekében;
- az esélyegyenlőségi elvek és a program specifikus célkitűzéseinek nyomon követését biztosító
kapacitások megtervezése
- operatív programban azoknak a beavatkozásoknak az azonosítása, kiemelése a monitoring és
értékelés számára, amelyek számszerűsített módon az esélyegyenlőségi célok elérését kívánják
szolgálni.
Projektek kiválasztása:
versenyalapú pályáztatás esetén releváns kiválasztási kritériumok meghatározása annak
érdekében, hogy a kiválasztandó pályázatok tevékenységei a lehető legnagyobb mértékben
járuljanak hozzá az esélyegyenlőségi elvek érvényesítéséhez. A kritériumoknak feltétlenül
objektíveknek, egyszerűen kezelhetőnek, fajlagosan számszerűsíthetőnek kell lenniük, illetve
illeszkedniük kell a pályázat tartalmához.
- szakpolitikai szempontrendszer alapján történő projektkiválasztás esetén (állami, önkormányzati
kedvezményezettek esetében) konkrét, a projekt tartalmához igazodó követelményrendszer
meghatározása az esélyegyenlőségi elvek és az egyetemes tervezés elvének érvényre
juttatásának érdekében.
A kritériumokat az OP Monitoring Bizottsága hagyja jóvá.
Végrehajtás:
kiemelt, egyedi beruházások esetében projekt szinten a releváns esélyegyenlőségi elvárásoknak
való megfelelés, az egyetemes tervezés elvének érvényesítése;
minden épületre, tárgyra, technológiára, szolgáltatásra irányuló tervezési, fejlesztési projektben a
fizikai és infokommunikációs hozzáférhetőség szempontjainak alkalmazása;.
az intézményrendszerben hátrányos helyzetűek alkalmazása, az egyenlő munkáért egyenlő bér
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követelményének biztosítása;
esélyegyenlőségi képzés az intézményrendszer munkatársai részére.

-

Nyomonkövetés
A koordináló szervezet egységes informatikai rendszer keretében monitoring- és indikátorrendszert
működtet, megszervezi az adatgyűjtési, adatszolgáltatási rendszer kialakítását, működtetését,
továbbá biztosítja az operatív programok esélyegyenlőségi szempontértékelését a programszintű
értékelések keretében, és az eredmények visszacsatolását a végrehajtás folyamataiba
A program intézkedései, amelyek a horizontális célkitűzéshez közvetlenül hozzájárulnak
A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása,
társadalmi és fizikai rehabilitációja, Társadalmi együttműködés erősítése, Magasabb színvonalú
humán közszolgáltatások nyújtása, köznevelés fejlesztése, foglalkoztatási intézkedések

FÉRFIAK ÉS NŐK KÖZÖTTI EGYENLŐSÉG

11.3.
Cél:

A 2014-2020 időszakban az operatív program 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.
Elő kell segíteni a programozásnál, a projektkiválasztásnál és a fejlesztések végrehajtásakor a
társadalmi nemek közötti egyenlőség megteremtését. Ennek alapvető módja a hátrányos
megkülönböztetés elkerülése, az esélyteremtés eszközrendszerének alkalmazása és a demográfiai
kihívás kezelése.
A1303/2013/EU rendelet I. melléklet 5. pontjával és a Partnerségi Megállapodás 1. B fejezet 1.5.
részével összhangban a cél keretében érvényesül:


a hozzáférhetőség horizontális célkitűzése, biztosítva az ESB alapok által társfinanszírozott
javakhoz és szolgáltatásokhoz történő hozzáférést mindenki számára



a népesedési kihívások kezelése, a gyermekvállalás, a hivatás és a családi élet közötti jobb
egyensúly megvalósításának elősegítése nők és férfiak számára egyaránt

A végrehajtás során kiemelt figyelmet kell szentelni:
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a férfiak és nők közötti esélyegyenlőségre a foglalkoztatási, szociális, egészségügyi,
közlekedési, oktatási és képzési szolgáltatásokban, a közkincsekhez, közjavakhoz,
közszolgáltatásokhoz való hozzáférésben a nők gazdasági függetlenségének, illetve
vállalkozóvá válásának előmozdítására



kisgyermeket nevelő nőkkel szembeni foglalkoztatási diszkrimináció csökkentésére; a
munkahelyek családbaráttá tételére, atipikus foglalkoztatási formák (részmunkaidő,
munkakör-megosztás, távmunka) és rugalmas munkaszervezési módok alkalmazására a
kisgyermekes szülők számára



a nők esélyegyenlőségére a munkáért járó javadalmazásban: munkaerőpiaci
bérkülönbségek, egyenlőtlenség, diszkrimináció csökkentése, (melynek hatása van később
a nyugdíjak összegére is)



a szervezetek vezetésében a nemek közti arányok kiegyensúlyozottságára



a férfiak esélyegyenlőségének előmozdítására a családtámogatási ellátások igénybevétele
(apasági szabadság, GYES, GYET), és a családon belüli egyenlőbb munkamegosztás
terén

Külön figyelmet kell fordítani a roma, kisgyermeket nevelő vagy többgyermekes, 50 év feletti, inaktív
vagy migráns nőkre, továbbá a gyermeküket egyedül nevelő szülőkre.
A horizontális szempontok biztosításának alapelvei, lépései:
A horizontális szempontok érvényesítésének biztosítása érdekében a Miniszterelnökség megalakítja
a 8. szakaszban bemutatott Horizontális Monitoring Bizottságot és Horizontális Munkacsoportot,
melyek működését a 11.1 fejezet ismerteti.
Az Operatív Program megvalósítása során a Miniszterelnökség koordinációjával az Irányító Hatóság
biztosítja az alábbi esélyegyenlőségi feltételek teljesülését:
Tervezés:
-

az intézményrendszer biztosította/biztosítja a nemek közti egyenlőség elvének érvényesülésében
meghatározó szerepet játszó szervezetek részvételét az operatív program és a konstrukciók
tervezésében;

-

a nemek közti egyenlőség elvének és a program specifikus célkitűzéseinek nyomon követését
biztosító kapacitások megtervezése

-

operatív programban azoknak a beavatkozásoknak az azonosítása, kiemelése a monitoring és
értékelés számára, amelyek számszerűsített módon a nemek közti egyenlőség célját kívánják
szolgálni.

Projektkiválasztás
-

versenyalapú pályáztatás esetén releváns kiválasztási kritériumok meghatározása annak
érdekében, hogy a kiválasztandó pályázatok tevékenységei a lehető legnagyobb mértékben
járuljanak hozzá az a nemek közti egyenlőség elvének érvényesítéséhez (elvárás, hogy a
kritériumoknak
feltétlenül
objektíveknek,
egyszerűen
kezelhetőnek,
fajlagosan
számszerűsíthetőnek kell lenniük, illetve illeszkedniük kell a pályázat tartalmához)

szakpolitikai szempontrendszer alapján történő projektkiválasztás esetén (állami, önkormányzati
kedvezményezettek esetében) konkrét, a projekt tartalmához igazodó követelményrendszer
meghatározása az a nemek közti egyenlőség elvének érvényre juttatásának érdekében
A kritériumokat az OP Monitoring Bizottsága hagyja jóvá.
-

Végrehajtás:
-

|

kiemelt, egyedi beruházások esetében – figyelemmel e projektek volumenére és társadalmigazdasági hatására – projekt szinten is szükséges a nemek közti egyenlőség elvárásának való
megfelelés;
az intézményrendszer személyi állományának és vezetőinek kiválasztása során fontos szempont
a férfiak és a nők esélyegyenlősége, valamint az egyenlő munkáért egyenlő bér követelménye.
Az intézményrendszer munkatársai képzést kapnak nemek közti egyenlőség elvének
érvényesítéséről és jó gyakorlatairól.
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Nyomonkövetés
A koordináló szervezet egységes informatikai rendszer keretében monitoring- és indikátorrendszert
működtet, megszervezi az adatgyűjtési, adatszolgáltatási rendszer kialakítását, működtetését,
továbbá biztosítja az operatív programoknak a társadalmi nemek egyenlősége szempontjából
történő értékelését a programszintű értékelések keretében, és az eredmények visszacsatolását a
végrehajtás folyamataiba.
A program intézkedései, amelyek a horizontális célkitűzéshez közvetlenül hozzájárulnak
Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalásának támogatása, közszolgáltatások minőségének
fejlesztése, Versenyképes vállalkozói tudás elterjesztése

|
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12.

KÜLÖN ELEMEK

12.1.

A PROGRAMOZÁSI IDŐSZAK ALATT VÉGREHAJTANI TERVEZETT NAGYPROJEKTEK

Projekt

Nagyprojekt nem
tervezett

12.2.

A végrehajtás
tervezett
kezdete

A teljesítés
tervezett
időpontja

(év, negyedév)

(év,
negyedév)

(év,
negyedév)

-

-

-

A
bejelentés/benyújt
ás tervezett
dátuma

-

AZ OPERATÍV PROGRAM EREDMÉNYESSÉGMÉRÉSI KERETE

170. táblázat:
Eredményességmérési
(összefoglaló táblázat)
Prioritási tengely

Alap

Régiókategóri
a

keret

alaponként

Mutató vagy a
végrehajtás
kulcsfontossá
gú lépése

Mérték
egység
, adott
esetbe
n

1. Vállalkozások
versenyképességé
nek javítása

ERFA

fejlettebb

Támogatásban
részesülő
vállalkozások
száma

vállalko
zás

1. Vállalkozások
versenyképességé
nek javítása

ERFA

fejlettebb

Költségnyilatko
zatba foglalt
összeg

EUR

2. Kutatás,
fejlesztés és
technológiai
innováció

ERFA

fejlettebb

Támogatásban
részesülő
vállalkozások
száma

vállalko
zás

2. Kutatás,
fejlesztés és
technológiai
innováció

ERFA

fejlettebb

Költségnyilatko
zatba foglalt
összeg

EUR

3.
Infokommunikáció
s fejlesztések

ERFA

fejlettebb

Állami
vagy
önkormányzati
fenntartású
intézmények

és

régiókategóriánként

2018-ra
vonatkozó
részcél
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Végső
210
(2023)
F

N

cél

Ö

128

640

7 639 100

38 195 501

46

232

18 922 531

94 612 656

100

300

db

A célértékek megadhatók összesítve (férfiak+nők) vagy nemenként lebontva.

210

|

Prioritási
tengelyek/beruház
ási prioritások

részére
létrehozott
új
csatlakozási
pontok száma
a kormányzati
távközlési
hálózatokon

|

3.
Infokommunikáció
s fejlesztések

ERFA

fejlettebb

Költségnyilatko
zatba foglalt
összeg

EUR

4. Turisztikai és
természetvédelmi
fejlesztések

ERFA

fejlettebb

A természeti és
kulturális
örökségnek, ill.
látványosságna
k minősülő
támogatott
helyszíneken
tett látogatások
várható
számának
növekedése

db

4. Turisztikai és
természetvédelmi
fejlesztések

ERFA

fejlettebb

Költségnyilatko
zatba foglalt
összeg

EUR

5. Az
energiahatékonys
ág, az intelligens
energiahasználat
és a megújuló
energiák
felhasználásának
támogatása

ERFA

fejlettebb

5. Az
energiahatékonys
ág, az intelligens
energiahasználat
és a megújuló
energiák
felhasználásának
támogatása

ERFA

6. Települési
környezet- és
közszolgáltatásfejlesztés

ERFA

6. Települési
környezet- és

ERFA
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10 166 045

37.000

126.000

3 388 682

16 943 409

5 986,219
Üvegházhatású
gázok becsült
éves
csökkenése

tonna
CO 2 egyenér
ték

fejlettebb

Költségnyilatko
zatba foglalt
összeg

EUR

fejlettebb

Városi
környezetben
létrehozott
vagy
helyreállított
nyitott terek

m

Költségnyilatko
zatba foglalt

EUR

fejlettebb

2 033 209

2

59 862,19

10 869 843

54 349 214

43 000

150 000

8 712 584

43 562 921

közszolgáltatásfejlesztés
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összeg

7. Társadalmi
hozzáférést bővítő
és
humánerőforrás
fejlesztést

ESZA

fejlettebb

Inaktív
résztvevők
száma

fő

2.000

4.000

7. Társadalmi
hozzáférést bővítő
és
humánerőforrás
fejlesztést

ESZA

fejlettebb

Képzési
programokban
részt
vevő
személyek
száma

fő

2.000

5.000

7. Társadalmi
hozzáférést bővítő
és
humánerőforrás
fejlesztést

ESZA

fejlettebb

Költségnyilatko
zatba foglalt
összeg

EUR

12 248 534

61 242 668

8.
Foglalkoztathatós
ágot Szolgáló
Programok

ESZA

fejlettebb

Munkanélküliek
, beleértve a
tartósan
munkanélküliek
et is

fő
3 100

12 500

8.
Foglalkoztathatós
ágot Szolgáló
Programok

ESZA

Képzésben
résztvevők
száma

fő
5 000

25 300

8.
Foglalkoztathatós
ágot Szolgáló
Programok

ESZA

Költségnyilatko
zatba foglalt
összeg

EUR
12 220 004

61 100 019

9. Közigazgatási
és
közszolgáltatási
fejlesztések

ESZA

9. Közigazgatási
és
közszolgáltatási
fejlesztések

ESZA
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fejlettebb

fejlettebb

fejlettebb

fejlettebb

A közigazgatási
szervekre vagy
közszolgáltatás
okra irányuló
projektek
száma nemzeti,
regionális és
helyi szinten
A szociális
partnerek vagy
nem
kormányzati
szervek által
teljesen vagy
részben

30

100

8

20

db

db

végrehajtott
projektek
száma
9. Közigazgatási
és
közszolgáltatási
fejlesztések

12.3.

ESZA

fejlettebb

Költségnyilatko
zatba foglalt
összeg

EUR

16 816 878

83 531 006

AZ OPERATÍV PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉBEN RÉSZTVEVŐ ÉRINTETT PARTNEREK

A bevonásra került szervezetek:


Budapest Főváros Önkormányzata



Budapest 23 kerületi önkormányzata



BÖSZ – Budapesti Önkormányzatok Szövetsége



Pest Megyei Önkormányzat



Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata



Pest Megyei Közgyűlés



Budapest Főváros Kormányhivatala



Pest Megyei Kormányhivatal



Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége



Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége



Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége



Magyar Önkormányzatok Szövetsége



Megyei Jogú Városok Szövetsége



Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége



Pro Regio Regionális Fejlesztési Ügynökség

A regionális rendezvények adott területhez illeszkedő tematikájának megválasztásával is törekedtünk
az érintettek célzott bevonására. Ezen rendezvények résztvevői között képviseltették magukat a
felsőoktatási intézmények, tudományos szervezetek, valamint a tanácsadó szervezetek is, melyek
közül az alábbiak szóltak hozzá érdemben a témához:
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Pest Megyei Területfejlesztési Kft.



Mérnöki Kamara



Informatikai Vállalkozások Szövetsége



Regionális Fejlesztési Holding



Ecovast - térségfejlesztéssel, vidékfejlesztéssel foglalkozó civil szervezet



Magyar Nemzeti Bank



Nemzeti Innovációs Hivatal
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A benyújtott, végleges operatív program azoknak a szakmai szervezeteknek a véleményét szintén
tartalmazza, amelyek működésükben a horizontális elvek érvényesüléséhez járulnak hozzá. Az alábbi
horizontális elvek mentén szerveződő szervezetek vettek részt a tervezésben:


Nemzeti Munkaügyi Hivatal



Országos Roma Önkormányzat

Tekintettel arra, hogy a fejlesztési források több mint 60%-át gazdaságfejlesztésre kívánja hazánk
fordítani és az ehhez szorosan kapcsolódó foglalkoztatási és szociális célkitűzések megvalósítása az
elsődleges törekvések között jelenik meg a következő hét éves időszakban, ezért kiemelt szerepet
kapott a különböző gazdasági szervezeteket képviselő érdekszövetségekkel, érdekképviseleti
szervezetekkel, kamarákkal, valamint szociális partnerekkel folytatott egyeztetés. A megfelelő
reprezentativitás és a potenciális érintettek minél szélesebb körét képviselő általános iparági és
ágazati szervezetek között megjelentek:


Mérnöki Kamara



Magyar Közút Nonprofit Zrt.



KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt.



Nemzeti Innovációs Hivatal



Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége



Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete



Magyar Energiahatékonysági Intézet



Magyar Kereskedelmi és Iparkamara



Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ



Nemzeti Megújuló Energia Platform



Magyar Energiahatékonysági Intézet Non-profit Kft.



MAG Zrt.



Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal



Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.



Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács



Az INNOREG Közép-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség



Magyar Nemzeti Bank



Nemzeti Munkaügyi Hivatal



Magyar Külgazdasági Hivatal



Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács

A partneri körben az egyes ágazatok szektorspecifikus érdekképviseleti szervezetei is képviseltették
magukat mind a gazdasági, mind a szociális szféra vonatkozásában:
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Joint Venture Szövetség



Magyar TDM Szövetség



Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége
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Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége



Kerékpáros Kerekasztal



Informatikai Vállalkozások Szövetsége



Magyar Iparszövetség



Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Egyesülete



Magyar Téglás Szövetség



Társaság a Lakásépítésért, Lakásfelújításért Egyesület



Nemzetközi Vállalatok Magyarországi Társasága Munkacsoport



Magyar Építőanyagipari Szövetség



Magyar Közlekedési Szövetség



Siemens Zrt.



TEVA

Fenntartható fejlődést képviselő civil szervezetek
Fenti csoportok körében kiemelt jelentőséggel bírt a környezetvédelmi szervezetek jelenléte, a
környezet védelmére vonatkozó követelmények programdokumentumokban történő érvényesülése
érdekében.
Partnerségbe bevont környezetvédelmi szervezetek:


Magyar Természetvédők Szövetsége



Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete



Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége



Nemzeti Megújuló Energia Platform



Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács

Helyi akciócsoportokat képviselő szervezetek
Nem releváns.
Esélyegyenlőséget és hátrányos megkülönböztetés tilalmának előmozdítását képviselő
szervezetek
A civil szervezeteken belül meghatározó súllyal szerepeltek azon szervezetek, amelyek szakmai
tevékenységükkel biztosítják a férfiak és nők közötti egyenlőség érvényesülését, illetve bármilyen
hátrányos megkülönböztetés megelőzését, a társadalmi kirekesztés által fenyegetett csoportok
képviseletét.
Partnerségbe bevont esélyegyenlőséget, diszkrimináció illetve társadalmi kirekesztés elleni fellépést
képviselő szervezetek:
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Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak Hálózata



Magyar Ökumenikus Segélyszervezet



Közéleti Roma nők Egyesülete



a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
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A tervezés folyamatába a partnerek bevonása már a programot megalapozó stratégiák készítése
során, 2013 elejétől megindult, és ezt követően folyamatos konzultáció valósult meg a stratégiai
partnerekkel. A stratégiák megküldésre kerültek az alábbi szervezeteknek:
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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 Turizmus Zrt.



Nemzeti Agrár-szaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet



Széchenyi Programiroda



Nemzeti Innovációs Hivatal



Századvég Gazdaságkutató Zrt.



Magyar Turisztikai Desztinációk és Menedzsment-szervezetek Szövetsége



Duna Régió Stratégia Titkársága



Központi Statisztikai Hivatal



Magyar Energia Hivatal



Országos Atomenergia Hivatal



Magyar Tudományos Akadémia



Magyar Fejlesztési Bank Zrt.



Széchenyi Tőkealap-Kezelő Zrt.



Állami Számvevőszék (ÁSZ)



Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA)



Kerékpáros turizmusért felelős miniszterelnöki megbízott



Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.



Eximbank - Magyar Export-Import Bank Zrt.



Magyar Nemzeti Bank



Garantiqa Hitelgarancia Zrt.



Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány



Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.



Magyar Bankszövetség



Magyar Faktoring Szövetség



Magyar Lízingszövetség



Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület
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Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.



Nemzeti Fejlesztési Ügynökség



Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala



BCE Gazdálkodástudományi Kar Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék



BCE Tájépítészeti Kar, Tájtervezés- és Területfejlesztési Tanszék



BME GTK Környezetgazdaságtan Tanszék



Debreceni Egyetem Földhasznosítási, Műszaki és Területfejlesztési Intézet



ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék, Társadalom- és Gazdaságföldrajz Tanszék

Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola


Kodolányi János Főiskola Európai Város és Regionális Tanulmányok Tanszék



Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar,



Vállalkozáselmélet és gyakorlat Doktori Iskola



MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézet



MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet



MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete



MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Alföldi Tudományos Osztály



MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Dunántúli Tudományos Osztály



MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Közép- és Észak-magyarországi Tudományos
Osztály



MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály



Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Nemzetközi és Regionális
Gazdaságtani Intézet,Széchenyi István Doktori Iskola



PTE KTK Közgazdasági- és Regionális Tudományok Intézete



Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar



PTE TTK Földrajzi Intézet



Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, Regionális- és
Gazdaságtudományi Doktori Iskola



Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani és
Gazdaságfejlesztési Intézet, Közgazdaságtani Doktori Iskola




Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Gazdaság- és Társadalomföldrajz
Tanszék



Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Tudományok
Doktori Iskola, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet

A VEKOP közigazgatási és közszolgáltatási fejlesztéseinek egyeztetési folyamata, kapcsolódva
a 7.2. fejezet tartalmához
Egyeztetésbe bevont
partnerek
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Dátum

Egyeztetés témaköre

|

EFOP tárcaközi munkacsoport (minden minisztérium
képviseltette magát)

2013.02.04.

EFOP céljai, prioritásai

EFOP tárcaközi munkacsoport (minden minisztérium
képviseltette magát)

2013.04.03.

EFOP 1.0 változatának
megvitatása

Magyary Zoltán Közigazgatási Törzsasztal

2013.04.24

GINOP aktuális
tervdokumentuma

EFOP partnersége az érintett szakmai
szervezetekkel

2013. július
12. és 2013.
augusztus 28.
között

EFOP 2.0 változatának
véleményezése

IVSZ 'MENTA' konferencia

2013.09.12

IVSZ tagok

Az EFOP és a GINOP on-line véleményezése

2013. október
17 és 2013.
november 17
között

A tervdokumentum aktuális
változatai

dr. Fürjes Balázs egyes kiemelt jelentőségű
budapesti beruházások irányításával kapcsolatos
feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos

2014. március
12.

a Ludovika Campus projekt /
Közigazgatási
Kompetenciaközpont tervei

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Infokommunikációért Felelős Államtitkárság
képviselőivel

2014. március
13.

a kormányzati IKT fejlesztési
tervek

Dr. Deák Ritával, a kormányablakok fizikai
kialakításával összefüggő feladatok ellátásáért
felelős miniszteri biztos asszony

2014. március
13.

a kormányablakokhoz
kapcsolódó tervezett
fejlesztésekkel
összefüggésben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Stratégiai
Tervezési Koordinációs Főosztály vezetőjével,
valamint az Egyházi, Nemzetiségi és Civil
Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság
képviselőivel

2014. március
14.

Az operatív program szakmai
tartalmát érintő egyes kiemelt
kérdések

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem főtitkára

2014. március
14.

Egyeztetés a Ludovika
Campus projekt /
Közigazgatási
Kompetenciaközpont tervei

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
közigazgatási stratégiáért felelős helyettes
államtitkárság, valamint az e-közigazgatásért felelős
helyettes államtitkárság képviselői

2014. március
18.

A közigazgatási fejlesztési
tervei

A kormányablakok fizikai kialakításával összefüggő
feladatok ellátásáért felelős miniszteri biztos által
kijelölt szakértő munkatársak

2014. március
24.

A kormányablakokhoz
kapcsolódó tervezett
fejlesztések
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A Végrehajtás Operatív Program Irányító hatóság
vezetője

2014. március
27.

A Technikai Segítségnyújtást
tartalmazó prioritás terveivel
összefüggő kérdésekről

A Támogatásokat Vizsgáló Iroda vezető
képviselőivel

2014. április 7.

Állami támogatások
kérdésköre

Közigazgatás-fejlesztési Főosztály, Területi
közigazgatásért felelős Államtitkárság,
Miniszterelnökség

2014. október

PM tárgyalásból fakadó
módosítások és a 2014.
június 7-én benyújtott OP-ra
érkező észrevételek mentén
projektgenerálási konzultáció

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

2014. október

PM tárgyalásból fakadó
módosítások és a 2014.
június 7-én benyújtott OP-ra
érkező észrevételek mentén
projektgenerálási konzultáció

Támogatás Koordinációs Főosztály, Európai Uniós
és Nemzetközi Helyettes Államtitkárság,
Belügyminisztérium

2014. október

PM tárgyalásból fakadó
módosítások és a 2014.
június 7-én benyújtott OP-ra
érkező észrevételek mentén
projektgenerálási konzultáció
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