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Bevezetés – értékelés
Immár nyolcadik alkalommal jelenik meg a Civilek a Nemzeti Fejles ztés i Terv Nyilvános s ágáért (CNNy) munkacs oport jelentés e. A
munkacs oport 2005. tavas zán alakult 15 ors zágos civil s zervezet
közreműködés ével. A s zervezet nyomon követte, követi és elemzi a
terv társ adalmi egyeztetés ének folyamatát, a nemzeti fejles ztés i
anya gokat előkés zítő, és a terv végrehajtás áért felelős hivatalok,
bizotts ágok munkáját. Ezen felül konkrét, a végrehajtás ra vonatkozó
javas latokat dolgoz ki és juttat el a Nemzeti Fejles ztés i Ügynöks ég és
más , a tervezés ben, végrehajtás ban rés ztvevő intézmények rés zére.
Tapas ztalatait a munkacs oport jelentés ekben ös s zegzi. (A korábbiak
a www.cnny.hu honlapon érhetőek el.)
Ez a jelentés a 2008. augus ztus 1. és a 2009. október 31. közötti idős zakot öleli fel. Ebben az idős zakban már a terv megvalós ítás a zajlott, lefolytatták az Új Magyarors zág Fejles ztés i Terv (ÚMFT) 20092010-es akcióterveinek társ adalmi vitáit, és a megvalós ítás hoz kapcs olódóan megtörtént s zámos konkrét pályázati kiírás társ adalmi
egyez tetés e. Ennek az idős zaknak a nyomon követés e, elemzés e lé nye ges en bonyolultabb volt, mint a korábbiaké, his zen az ÚMFT
kidolgozás a, elfogadás a után hihetetlen mennyis égben indultak el az
akciótervekhez, pályázati kiírás okhoz kapcs olódó társ adalmi egyez tetés ek, és maga a megvalós ítás .
Az érintettek és a s zéles ebb közvélemény s zámára tehát már
önmagában is áttekinthetetlenebb lett a folyamat, ezt azonban tovább
növelte, hogy a tervezés – megvalós ítás logikai lánca nem érvé nyes ült megfelelően. Mindezt – az áttekinthetős ég, átláthatós ág
s zempontjából - s úlyos bította a 2009-ben, a gazdas ági váls ág miatt
történt átcs oportos ítás is . Az akciótervek megvalós ítás át egys zerűen
nem lehetett nyomon követni, egés z egys zerűen azért, mert azok
folyamatos an változtak. Tis ztában vagyunk azzal, hogy az akciótervek nem s zámítanak jogforrás nak, azaz tulajdonképpen bels ő
tervek, munkaanyagok, ilyen s zintű változás uk azonban véle ményünk s zerint alapjaiban ás s a alá a megvalós ító intézmények
munkájának hiteles s égét. Komoly móds zertani bajban voltak a CNNY
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s zakértői, mikor a TÁMOP-hoz kapcs olódó akcióterv megvalós ulás át
vizs gálták, ugyanis az eredeti verzió már cs ak s aját s zámítógé peinken elérhető, így elemzés ünk hiteles s ége tudományos érte lemben értékelhetetlen, his zen nyilvános an már nem hozzáférhető
forrás ok felhas ználás ával kés zült. Reméljük, ennek ellenére elhis zik
a jelentés felhas ználói, hogy elemzés ünk nem ros s zindulatú
ferdítés eken, hanem azon az elven alapul, hogy az eredeti terveket,
és azok megvalós ulás át vetjük ös s ze. A jelentés jelentős rés ze tehát
ezzel a problémával foglalkozik, az eredmény pedig megdöbbentő:
s úlyos milliárdokkal tér el a terv és az eddigi felhas ználás gyakorlata,
illetve s zámtalan intézkedés nem indult el, s őt el is tűnt az akcióterv
új verzióiból. S ajnos is mét levonhatjuk a következtetés t: a meg valós ulás és az eredmények tükrében a tervezés nek igazi s úlya nincs en,
mint ahogyan a tervezés s orán a véleményezés nek s em volt.
További s zomorú tapas ztalat, hogy az akciótervek, pályázati kiírás ok
társ adalmi egyeztetés ei, vitái nem váltottak ki komoly aktivitás t az
érintettek körében. Az NFÜ honlapjának adatai s zerint több olyan
egyez tetés , vita is volt, melyre nem érkezett elektronikus úton hozzá s zólás , ami nyilván kérdés eket vet fel, illetve véleményünk s zerint az
érintettek fentebb rés zletezett problémák miatti „motiváció cs ökkenés ét” mutatja.
Folytattuk az NFÜ honlapjának vizs gálatát is . A komoly eredményeket
(aktuális fris s információk a pályázatokról, elektronikus útmutatók, tananyagok) elis merve itt alapvető problémának azt láttuk, hogy a kiírás ok
véleményezés i, várható meghirdetés i és beadás i határidejei mellett a
döntés hozó s zervek (monitoring bizotts ágok, kormány) ülé s einek időpontjai továbbra s em jelennek meg. Folyamatos an aktua lizálni kellene a
partners égi ütemtervet is , amelynek aktuális , 2009-es változata már
nem is található meg a honlapon. Továbbra is problé ma, hogy a Partners égi fórumban a pályázati kiírás ok vélemé nye zés énél a táblázatban
cs ak az indulás és az utols ó hozzás zólás időpontja olvas ható, de a
véleményezés i határidő nem látható, cs ak ha már lezárult az
egyeztetés . A véleményezőket ugyanis valós zínűleg nem (cs ak) az érdekli, hogy mikor indult egy véleményezés , hanem az, hogy mikor zárul.
És az egyik legnagyobb frus ztráció: nagy örömmel fogadta s ok civil
s zervezet, hogy hos s zú előkés zítés után megjelent az els ő közvetett
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támogatás i kons trukció Magyarors zágon. Az öröm egés zen a be adás i határidő napjáig tartott, amikor rövid közlemény jelent meg az
NFÜ honlapján, amely indoklás nélkül tudatta, hogy a felhívás t hatá rozatlan időre felfügges ztik. Ez a lépés véleményünk s zerint alapjaiban s odorta ves zélybe a kons trukció s ikerét, his zen a cs ús zás a
projektek megvalós ítás ára rendelkezés re álló időt rövidíti.
Ös s zegezve: bár a KPMG tíz közép-kelet európai ors zágot érintő
felmérés e s zerint a régióban Magyarors zág vezet az uniós forrás ok
időarányos felhas ználás ában, véleményünk s zerint nincs ok az
örömre. A megvalós ítás a közvélemény s zámára áttekinthetetlenül,
az érintettek véleményét, tájékoztatás át s ok es etben figyelmen kívül
hagyva zajlik. Az átláthatós ág és a s trukturálts ág elve a meg valós ítás ban nem érvényes ül, illetve valamiféle „azért civilizált ors zá gokban
ez kötelező” meggondolás alapján létrehozott dís zletként jelenik meg,
igazi tartalma nincs en. Ezt s úlyos hibának ítéljük, és továbbra is azt
kérjük a megvalós ítás t végző intézményektől, hogy fokozottan figyeljenek ezek érvényes ülés ére.
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Az NFÜ portál - www.nfu.hu
A hatodik, majd a hetedik jelentés ben is értékeltük az NFÜ megújult
portálját, valamint javas latokat tettünk annak továbbfejles ztés ére.
Mos t újra megvizs gáljuk, milyen újdons ágok jelentek meg a honla pon, mi valós ult meg javas latainkból, illetve milyen további
változás okat tartunk s züks éges nek.

Ügynökség, Intézményrendszer :
Talán kritikánk hatás ára, egy helyre került a korábbi két önálló menüpont. Az Ügynöks ég menüpontba került az intézményrends zer
(ÚMFT illetve NFT irányító hatós ágok és közreműködő s zervezetek)
bemutatás a. Így egy helyen található az intézményrends zer, ugyanakkor félrevezető lehet a közreműködő s zervezetek (KS Z) és az NFÜ
vis zonya, his zen az irányító hatós ágokkal (IH) ellentétben a KS Z-ek,
nem az NFÜ rés zei, azoknak s zerződés es partnerei, általában a
s zaktárcák, régiók által alapított háttérintézmények. Ugyanígy problémás , hogy az ügynöks ég menüpontban s zerepel az NFÜ-t felügyelő
minis zter és a parlamenti es eti vizs gáló bizotts ág bemutatás a is .
Javas lat:
S zerencs és ebb lenne, ha megfordulna a menüpont és az
INTÉZMÉNYRENDS ZER lenne a főmenüben és az Ügynöks ég az
almenüben (ezen belül a valóban cs ak az NFÜ-re vonatkozó almenüpontokkal: Elnök, Vezetők, Irányító hatós ágok, Üvegzs eb, Állás ajánlatok) , mellette külön almenüben s zerepelhetne a minis zter, a
közreműködő s zervezetek, a jogs zabályok, az es eti bizotts ág bemutatás a. A főmenüben pedig egy ábra is s egíthetné az intézmény rends zer áttekinthetős égét.

Irányítóhatóságok (IH-k) honlapjai:
S ajnálatos módon nem s ikerült még teljes mértékben integrálni az
Irányítóhatós ágok korábbi önálló portáljait illetve azok tartalmát az
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NFÜ portálján. Erre jó példa, hogy míg az NFÜ honlapján az
„Ügynöks ég -> Intézményrends zer -> ÚMFT Irányítóhatós ágok ->
Humán Erőforrás Programok Irányító Hatós ága” (HEPIH) link a
http://www.nfu.hu/hepih oldalra mutat, – ahol az általános
bemutatás on kívül nem találunk aktuális információkat – addig a
HEPIH a korábbi HEFOP.HU portál tartalmát a http://hepih.nfu.hu
címre tölti fel.
Javas lat:
Az átláthatós ágot nagyban s egítené, hogy az IH-k honlapjai
egyértelmű helyen lennének elérhetők, és ezen a közérdekű adatok,
aktuális es emények is nyilvános an elérhetők lennének, nem cs ak a
monitoring bizotts ág tagjai s zámára.

Eseménynaptár:
S ajnos még mindig többnyire cs ak s ajtóes eményeket, konferenciákat
tartalmaz. Továbbra is s zeretnénk, ha a kiírás ok véleményezés i, várha tó meghirdetés i és beadás i határidejei mellett a döntés hozó s zervek (monitoring bizotts ágok, kormány) ülés einek időpontjai is meg jelennének benne. Itt folyamatos an aktualizálható lehetne a partners égi ütemterv is , amelynek aktuális , 2009-es változatát a keres ővel
már nem is találtuk meg a honlapon.

RSS-feed:
Már pályázatonként, operatív programonként is lehetős ég van az
aktuális fris s információkról értes ítés rendelés ére. A honlapon leírás
is olvas ható az RS S has ználatáról. Ez a funkció s okat s egít az aktuá lis információk gyors áttekintés ében.

Partnerség, Fórum:
Igen has znos , hogy a véleményezés re kerülő dokumentumokat a re gis ztrált felhas ználók megvitathatják az on-line fórumban és egy más ra is reagálhatnak.
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Örvendetes , hogy emellett megmaradt az e-mailben történő véle ményezés lehetős ége is társ adalmi vitára bocs átott dokumentumokkal kapcs olatban és az így beérkezett vélemények is publikálás ra
kerülnek.
Kívánatos lenne, ha a véleményekre adott válas zok mihamarabb
feltöltés re kerülnének a fórumban.
Továbbra is érthetetlen, hogy a Partners égi fórumban a pályázati
kiírás ok véleményezés énél a táblázatban cs ak az indulás és az
utols ó hozzás zólás időpontja olvas ható, de a véleményezés i határidő
nem látható, cs ak ha már lezárult. A véleményezőket nem az érdekli,
hogy mikor indult egy véleményezés , hanem az, hogy mikor zárul.
Emellett pers ze jó lenne is merni a jövőben várható véleményezés ek
kezdetét is , de s ajnos ez s em itt, s em az es eménynaptárban nem
látható.

KÉPZÉS menüpont:
A menüponton belül két témát találunk, egyrés zt E-tanaanyagot az
on-line s zámlakitöltő has ználatához, más rés zt útmutatót az NFÜ honlap has ználatához. Ez utóbbit rés zletes en is bemutatjuk:
Az NFÜ honlapján animációk s egíts égével lehet megtanulni, hogyan
lehet a pályázatokról és az eredményekről minél több has znos információt megtudni. A távoktatás elérhető a
http://www.nfu.hu/utmutato_az_nfu_honlapjahoz címen.
NFÜ po rtál
-> Pály ázato k
->-> E-ügyféls zolálat
->-> Építőipari piactér
->-> GYIK
->-> Ügyféls zolgálati keres ő
->-> Pályázati keres ő
->-> Pályázó tájékoztató - Pályázat
->->-> Bizotts ági tagok
->->-> Értékelő lap
->->-> Pályázati adatok
->->-> Levelezés ek
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->->-> Életút
->->-> Bizotts ági és IH döntés
-> Ere dmé ny e k
->-> Támogatott projekt keres ő
->-> Mintaprojektek
->-> Jelentés kés zítő
->->Aktuális s tatis ztikák
->->-> Eljárás rend s zerint
->->-> S zékhely s zerint
->->-> Projekthelys zín s zerint
A fenti menüpontok animációi jól bemutatják a pályázók és az
eredményeket nyomon követni s zándékozók s zámára, de nem
s egítik a partners égi folyamatot, amely az operatív programok, akciótervek és pályázati kiírás ok véleményezés ével azok jobb minős égét
s zolgálnák.
Javas lat:
Javas oljuk az animációk kiegés zítés ét az alábbi témákkal:
->Partne rs é g
->-> Partners égi regis ztráció
->-> Dokumentumok véleményezés e
Emellett nagyon has znos lenne, ha a társ adalmi partnereket más
képzés i formákkal, akár nyilvános an hozzáférhető e-tananyaggal, videókkal is s egítenék abban, hogy átlás s ák a fejles ztés i programok
s truktúráját, az intézményrends zert, a döntés i folyamatokat (különös en a kiemelt projektek es etében).
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Global Grant avagy a közvetett támogatások
– hogyan fordul egy sikertörténet teljes kudarcba?
A CNNy 6. je le nté s e már is me rte tte a “köz ve te tt támog atás ” e ljárás re nd lé nye g é t, e lőnye it é s a haz ai be ve z e té s irányába te tt lé pé s e ke t,
s ike rtörté ne tké nt é rté ke lve , hog y adományos z tás ban é s pályáz tatás ban jártas civil s z e rve z e te k köz re működé s é ve l az NFÜ 2007 vé g é re
e lké s z íte tte az e ljárás re nd útmutatóját.
Emlékeztetés ként: a közvetett támogatás (global grant) lényege,
hogy az Irányító Hatós ág nem s aját maga, hanem egy „küls ős ”
közvetítő s zerv beiktatás ával bonyolítja le az adott pályázati
kons trukciót, a felhívás meghirdetés étől kezdve a bes zámolók
ellenőrzés éig. Nyilvánvaló, hogy ez a móds zer a kis ebb egyedi
támogatás i ös s zegű és jellemzően a keves ebb adminis ztrációs
kapacitás s al rendelkező, gyengébben felkés zült, alapvetően civil
s zervezeteknek s zóló kons trukciók es etén lehet hatékony. His zen
egyfelől leves zi az IH válláról a s ok pályázattal járó munkát, más felől
pedig a célcs oportot is merő, rugalmas abb hozzáállás ú közvetítő
s zervezet s egítheti a támogatottak fejlődés ét, felkés zítheti őket a
nagyobb pályázatokon való s ikeres s zereplés re is .
A 6. jelentés ben azzal zártuk írás unkat, hogy “melyik les z az az
Irányító Hatós ág és program, amelyik elős zör elindít egy ilyen prog ramot?“ A 2007-2009 akciótervekben a kezdetektől fogva egyetlenegy pályázati kons trukció s zerepelt közvetett eljárás s al, mégpedig a
TÁMOP 5.5.1.: „Közös s égi kezdeményezés ek és programok
támogatás a“ című (noha tárgyalás ok folytak más kons trukciók ily
módon való meghirdetés éről is , ezek rendre elakadtak).
Az eljárás rendi útmutató megalkotás a után eltelt egy bő év, mire
is mét hallani lehetett a közvetett támogatás felől: 2009 elején – végre
– elindult a fenti kons trukció előkés zítés e, azaz a majdani közvetítő
s zervezet kiválas ztás ára irányuló nyílt pályázati felhívás megfogalmazás a. Ennek egyik s arkalatos kérdés e volt a jogos ults ág, azaz,
hogy milyen s zervezetek pályázhas s anak a közvetítői feladatokra:
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alapítványok? Kft.? Állami s zervek? Civil nyomás ra végül a május ban
társ adalmi vitára bocs átott tervezet cs ak egyes ületek és alapítványok
pályázás át engedte – ebbe a véleményezés után még belekerültek a
nonprofit kft.-k is , de es etükben is feltétel volt, hogy az alapítók között
többs égben kell lennie a magáns zemélyeknek (azaz az állami.,
önkormányzati alapítás ú s zervezeteket a felhívás kizárta).
Végül 2009. június 30-án megjelent a pályázati felhívás , s zeptember
15-i beadás i határidővel. A dokumentum több s zempontból is aggodalomra adott okot, amelyek közül a legnagyobb problémát az üteme zés jelentette: a s ikeres pályázónak ugyanis – a döntés után – át
kellett volna es nie egy akkreditációs eljárás on is , így a végs ő kedvezményezetteknek: a helyi közös s égeknek s zóló pályázatok
leghamarabb a jövő év más odik felében jelenhettek volna meg. Mivel
2011 végéig a kons trukciót le kell zárni, így a pályáztatás lebonyolítás a után a támogatottaknak mindös s ze 8-10 hónapjuk maradt
volna programjaik lebonyolítás ára, ami, figyelembe véve a közös s égfejles ztés i időigényes voltát, nevets éges en kevés . De ezen
túlmenően is , a rés zletes célok, a támogatható tevékenys égek és az
elvárt eredménymutatók is megválas zolatlan kérdés eket vetettek fel
(pl. fontos elvárás ként s zerepelt a formalizált civil s zervezetek létre jötte a program eredményeként – mintha ez önmagában fokmérője
lenne a közös s égek megerős ödés ének, aktivizálódás ának!)
Mindezzel együtt, s okan örömmel nyugtáztuk, hogy oly hos s zú
előkés zítés után legalább már megjelent az els ő közvetett támogatás i
kons trukció Magyarors zágon – egés zen a be adás i határidő napjáig ,
amiko r is e g y rö vid kö zle mé ny je le nt me g az NFÜ ho nlapján,
amely indoklás nélkül tudatta, hogy a fe lhívás t határo zatlan idő re
fe lfüg g e s ztik! Túl a jogi aggályokon (elfogadható-e egy felhívás felfügges ztés e a beadás i határidő napján, mi történik az addig es etleg
már beérkezett pályázatokkal?), ez a lépés a fent leírt, eredetileg is
s zűkös időkeretek miatt alapjaiban ve s zé ly be s o do rta a ko ns trukc ió s ike ré t, his zen minden hónap cs ús zás a projektek megvalós ítá s á ra rendelkezés re álló időt rövidíti. Ráadás ul egy olyan idős zakban,
amikor a költs égvetés i forrás ok cs ökkenés e miatt a civil s zervezetek
és közös s égek amúgy is egyre keves ebb támogatás ban rés zes ülnek,
és így egyre kevés bé les znek képes ek társ adalmi s zerepük, külde tés ük betöltés ére.
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A közvetett eljárás rend kidolgozás ában rés zt vevő civil s zervezetek –
köztük CNNy tagok – azonnal nyílt levelet intéztek az NFÜ elnökéhez
és az érintett minis zterekhez – ezekre azonban a mai napig nem
érkezett válas z, mint ahogy a honlapon s em található új információ a
kons trukció jövőjére vonatkozóan. A tájékoztatás hiányában cs ak
pletykákra és híres ztelés ekre hagyatkozhatunk az okokat illetően.
Hallottunk jogi-eljárás i akadályokról, amelyek miatt a pályázatot ki
s em lehetett volna írni (de pers ze felmerül a kérdés , hogy az előkés zítés más fél éve alatt ezek s enkinek s em tűntek fel?), de arról is ,
hogy az IH végül mégis cs ak jobbnak látja valamilyen állami pályá zatkezelőre bízni ezt a forrás t… Nem tudhatjuk mi az igazs ág, cs ak
attól félünk: a TÁMOP 5.5.1. forrás aiból egyetlen helyi közös s ég s em
fog már fejlődni Magyarors zágon.
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A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP)
2007-2008-as akciótervének megvalósulása
J e le n e le mz é s forrás a az NFÜ honlapja volt. Lapz ártakor kaptuk me g
a TÁMOP Monitoring Biz otts ág be ls ő nyilvántartás át, amit s z inté n
e le mz é s ne k ve te ttünk alá. A honlap é s a be ls ő nyilvántartás köz ött
je le ntős különbs é g e ke t találtunk, e nne k e lle né re az alábbi e le mz é s t
lapz ártakori e re de ti formájában me g hag ytuk.
A TÁMOP akciótervének megvalós ulás át elemző írás unk az előző
jelentés ekben megkezdett adatgyűjtés fris s ítés e. Harmadik alkalommal vizs gáltuk, hogy a TÁMOP akcióterveiben meghirdetett ütemtervek mennyiben valós ultak meg. Mivel a 2007-2008-as akciótervekben meghirdetett kons trukciók már s zinte teljes en lezárultak (egyedül
az 5.3.3. nyitott még), így képet kaphattunk arról, hogy az els ő két
éves akciótervet az NFÜ milyen mértékben volt képes megvalós ítani.

Előzmények
Ahogyan azt korábbi elemzés einkben már jeleztük, a 2007-2008-as
akcióterveket közel s em s ikerült betartani, és a cs ús zás ok kommunikációja s em volt problémáktól mentes . 2008 els ő felében megjelent az
NFÜ honlapján egy pályázati naptár, ezzel egy időben az akciótervekből
nyom nélkül eltűntek a korábbi ütemtervek. Ebben a naptárban már több
akció az eredetileg meghirdetetthez képes t egy évvel kés őbb indult –
volna. A pályázati naptárt már közvetlenül a meg jelenés e után s em
s ikerült betartani, 2008 végére a cs ús zás ra tervezett naptárhoz képes t
is jelentős cs ús zás ok alakultak ki, majd 2009 elejére a naptár is lekerült
az NFÜ oldaláról. 2009 elejére a 2007-2008-as idős zakra tervezett
TÁMOP akciók közel fele nem került még meghirdetés re.
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Az elemzés módszertana
Elemzés ünkhöz a következő forrás okat has ználtuk:
• A Nemzeti Fejles ztés i Ügynöks ég honlapján megjelent pályázati
kiírás okat, kiemelt projekt felhívás okat és azok archívumait a 2009.
október 13-i állapot s zerint.
• A Nemzeti Fejles ztés i Ügynöks ég honlapjáról 2009. október 13-i
állapot s zerint letölthető 2007-2008-as akcióterveket, valamint a
hiányzó adatoknál az akciótervek korábban a kormány által ere detileg elfogadott változatait (melyek jelenleg már nem érhetőek el
az NFÜ honlapján).
Elemzés ünk kizárólag a TÁMOP-ra fókus zált. Az eredeti és a módos ított akciótervekben fels orolt kons trukciók közül leválogattuk azokat,
amelyek nem jelennek meg az NFÜ archívumában, és amelyek leg jobb tudás unk s zerint e g yáltalán ne m indultak e l. Ezeknél a kons trukcióknál megvizs gáltuk, mi a támogatás lebonyolítás ának alkalmazott
eljárás a, hogyan aránylik egymás hoz a pályázaton lebonyolított és a
kiemelt projektként kezelt kons trukciók s záma és támogatás i keretek
nagys ága.
Fel kell hívnunk a figyelmet három lehets éges hibaforrás ra:
• Mint azt a korábbi jelentés ekben is jeleztük, az NFÜ honlapjáról
letölthető akciótervek a kormány jóváhagyás a utáni állapothoz képes t
a 2007-2008-as ciklus ban legalább kéts zer módos ultak bármiféle
tájé koztatás vagy előzetes figyelmeztetés nélkül. A jelenleg az NFÜ
honlapjáról letölthető akcióterv verzió, és az eredetileg elfogadott
verzió között több fontos különbs ég is van: s zámos intézkedés neve,
néhánynak a s ors záma is megváltozott, valamint megjelent hat új
intézkedés is . (Az új intézkedés ekről társ adalmi vita nem volt, kérdé s es , milyen folyamatok mentén kerültek be ezek az akciótervekbe.)
• További fontos különbs ég, hogy az akciótervek új változatából ele gáns megoldás ként teljes en kimaradtak az ütemtervek, valamint
az egyes kons trukciók keretös s zegei is , így azokat korábbi
változatokból tudtuk cs ak átemelni.
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• 2009 elején az új akcióterv intézkedés ei egybefolytak a korábbi
kétéves ciklus ból áthúzódó, még futó kons trukciókkal. Az új
akciótervben s zámos kons trukció s záma és neve is ugyanaz ma radt,
de arra is volt példa, hogy azonos s zám alatt más kons trukció jelent
meg. A meghirdetett pályázatok s zámozás a nem követke zetes , nem
derül ki egyértelműen, mely pályázatok melyik két évhez tartoznak.
Jelen elemzés ünk alapját valamennyi olyan kons trukció képezte,
amit 2008 december 31-ig meghirdettek (illetve nem hirdettek meg).

Az akciótervek folyamatos , kis zámíthatatlan változás a, a lényegi információk elhagyás a, a s zámozás következetlens égei mellett is igye keztük az adatokat a lehető legpontos abban feldolgozni.

A 2007/2008-as akcióterv megvalósulásának elemzése
(Rés zletes táblázatot ld. a cikk végén.)
• Az ö s s ze s e n 95 ko ns trukc ió bó l (eredetileg tervezett 89, mely a
2008. februári módos ítás s orán kiegés zült további 6 kon s trukcióval) 33 ne m való s ult me g , ami a te rve ze tt ko ns trukc ió k
35 % -a.
• Érdekes s égként megemlítjük, hogy ez egyik 2008. februárjában be ve zetett új kons trukciót s em s ikerült elindítani. Az 5.1.1. kons trukció
társ adalmi vitája lezajlott, azonban a pályázat nem került meg hirdetés re.
• A nem megvalós ult kons trukciók között ös s zes en 6 kie me lt
pro je kt é s 27 pály ázat van, vagyis a meg nem valós ult kons trukciók több, mint 80 %-a nyílt pályázat lett volna.
• A rendelkezés ünkre álló adatok alapján történő durva becs lés eink
s zerint is a meg nem valós ult kons trukciók költs égvetés e kö ze lít a
s zázmilliárd fo rintho z (egés zen pontos an 99,8955 Mrd Ft).
• A „vers eny” legnagyobb ves ztes ei a 3. prioritás (A minős égi oktatás
és hozzáférés biztos ítás a mindenkinek): itt 12 db kons trukció nem
indult el, valamint az 5. prioritás (A társ adalmi befogadás , rés zvétel
erős ítés e), ahol 11 db kons trukció nem került megvalós ítás ra.
• A „vers eny” legnagyobb nyertes e az 1. prioritás (A foglalkoz tatha tós ág fejles ztés e, a munkaerőpiacra való belépés s egítés e és
ös ztönzés e), ahol minden kons trukció megvalós ult.
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Következtetések
• Túlzás nélkül levonhatjuk a következtetés t: a megvalós ulás és az
eredmények tükrében a tervezés nek igazi s úlya nincs en, mint ahogyan a tervezés s orán a véleményezés nek s em. Nem meglepő,
hogy az NFÜ elves ztette a tervezni vagy véleményezni s zándé kozó pályá zók felé hiteles s égét.
• Az NFÜ az elmúlt két évben nagyobb erőfes zítés t tett a (túlnyomórés zt a kormányzat különféle s zerveihez kötődő) kiemelt projektek
támogatás ára, és keves ebb energiát fektetett a nyílt pályázatok
meg valós ítás ába. Az elmaradt kons trukciók négyötöde nyílt pályá zat lett volna.
• Nem világos , mi lett az így bennmaradt s zázmilliárd forint s ors a,
mikor és hova került átcs oportos ítás ra, arról volt-e társ adalmi vita.
• Az oktatás i és a társ adalmi befogadás prioritás ok erőteljes hanya golás a végletes en technokrata, bármiféle vízió nélküli és kizárólag
tűneti problémákat kezelő „s zakpolitikát” s ejtet.
• A gazdas ági váls ág, a kormányzati káos z és a s züks éges s trukturális átalakítás ok még tovább kés leltethetik a kiírás ok meg jele nés ét. Az eljárás rendben történő radikális változtatás nélkül kérdé s es s é válik az eredetileg elfogadott hét éves TÁMOP megvalós íthatós ága – ez egyrés zt oda vezethet, hogy Magyarors zág nem
les z képes lehívni a rendelkezés ére álló forrás ok jelentős s záza lékát, más rés zt s zámos kiváló kezdeményezés , ötlet nem tud
megvalós ulni pályázatok hiányában.
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A 2007-2008-as többször módosított akciótervben szereplő
olyan projektek, amelyek megvalósulásáról
nem található dokumentáció az NFÜ honlapján

S ors zám

Kons trukció
megnevezés e, s záma

Kons trukció
indítás ának
tervezett
időpontja

Típus

Ös s zeg
(mrd. Ft.)

2.1.2.

Munkaerő-piaci
kulcs kompetenciák
fejles ztés e

2008.

Pályázat

12,8830

2.3.2.

Munkaerőpiaci
előrejelzés ek kés zítés e,
s zerkezetváltás i
folyamatok előrejelzés
(új inté zke dé s !)

n.a.

Pályázat

1,8000

3.1.2

Új tartalomfejles ztés ek a
közoktatás ban

2008. I.
negyedév

Pályázat

13,5000

3.1.3

Innovatív is kolák

2008. I.
negyedév

Pályázat

19,2000

3.1.5

Pedagógiai kultúra
kors zerűs ítés e

2008. I.
negyedév

Pályázat

5,9520

3.1.7

Pedagógus ok új
s zerepben

2008. II.
negyedév

Pályázat

1,0970

3.2.1

Új tanulás i formák és
rends zerek

2008. III.
negyedév

Pályázat

4,6140

3.2.5

A kreatív ipart
megalapozó, is kolán kívüli
tehets éggondozás

2008. II.
negyedév

Pályázat

0,9000

3.2.6.

Program a kulturális
s zakemberek át- és
továbbképzés ére

2008. II.
negyedév

Pályázat

0,6500

3.2.7.

E-tanács adás az
információs
es élyegyenlős égért

2008. I.
negyedév

Pályázat

0,5000

3.2.10.

Egys éges Elektronikus
Kulturális és Oktatás i
S zolgáltató Felület
(KultúrNet) kialakítás a
(EKOF)

2008. I.
negyedév

Kiemelt

1,2500
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S ors zám

Kons trukció
megnevezés e, s záma

Kons trukció
indítás ának
tervezett
időpontja

Típus

Ös s zeg
(mrd. Ft.)

3.3.4

A halmozottan hátrányos
helyzetű fiatalok fels őfokú
képzés be irányuló továbbtanulás i útjainak megerős ítés e, „Láthatatlan kollé giumi” programok támoga tás a fels őoktatás i intéz mé nyekben tanuló roma
fia talok s zámára

2008. II.
negyedév

Pályázat

0,7030

3.3.6

Lemorzs olódás kezelés ét
célzó programok működte té s e, Halmozottan hátrá nyos helyzetű tanulók is kolai pályafutás ának nyomon követés e

2008. II.
negyedév

Pályázat

0,3300

3.4.2

S ajátos nevelés i igényű
tanulók integrációja

2008. II.
negyedév

Pályázat

0,9760

4.1.5.

A fels őoktatás i s zolgálta tás ok rends zer s zintű fejles z tés e

2007. IV.
negyedév

Kiemelt

2,0980

4.1.6.

Minős égfejles ztés a
fels őoktatás ban

2008. I.
negyedév

Kiemelt

0,5740

4.2.4.

Nemzeti Kiválós ág
Program

2008. II.
negyedév

Pályázat

9,3340

5.1 .1.

A kiemelt leghátrányos abb
helyzetű térs égek, vala mint
a település en belüli s zegre gáció cs ökkentés ét célzó
komplex fejles zté s ek tá mogatás a zás z lós hajó
prog ram előkés zítő, s egítő,
helyi mene dzs e lő és monitorozó, vala mint s peciális
elemeinek megvalós ítás a.

„Nem mondunk le s enkiről” komplex térs ég fejles ztő zás z - Pályázat
lós hajóprog ram rés ze ként kerül
kidolgozás ra.

0,6600

5.2.3.

Integrált helyi programok
a gyereks zegénys ég
cs ökkentés ére programok
(5.4.3. kons trukció)
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2008.
más odik
félév

Pályázat

1,2100

S ors zám

Kons trukció megnevezés e,
s záma

5.2.4.

Biztos Kezdet program
ors zágos elterjes ztés e
(5.4.4. kons trukció)

5.3.4.

A gyermekvédelmi ellátórends zerben élő, illetve
onnét kikerülő fiatalok önálló életvitel programjai

5.4.1.

5.4.2.
5.4.3.

5.4.4.

5.4.6.

Kons trukció
indítás ának
tervezett
időpontja

2008.
Pályázat
más odik félév

2008.
els ő félév

S zociális s zolgáltatás ok
modernizációja, központi
s tratégiai tervezés i kapa ci2008. I. félév
tás ok megerős ítés e, s zociálpolitikai döntés ek meg ala pozás a
Központi s zociális
információs fejles ztés ek

Típus

2008.
más odik félév

Ös s zeg
(mrd. Ft.)

0,5000

Pályázat

0,6000

Kiemelt

1,3130

Kiemelt

1,4000

Házi s egíts égnyújtás
2008. I. félév Pályázat
fejles ztés e
S zociális képzés ek fejles z tés e, s zakemberek képzé 2008.
s e, továbbképzés e és kés z (HEFOP 2.2. Pályázat
s ég fejles ztés e valamint a
lezárás a után)
helyi fejles ztés i kapacitás ok
megerős ítés e
A fizikai és info-kommuniká ciós akadálymentes ítés
s zakmai tudás ának elter- 2008. II. félév Pályázat
jes ztés e és hozzáférhető
s zolgáltatás ok fejles ztés e

0,8000

1,1500

1,450

5.5.1.

Közös s égi kezdemé nyezé s ek és önkéntes programok 2007. II. félév Pályázat
támogatás a

0,9000

5.6.

A társ adalmi kohézió erős í- a. 2008. jan 1.
a. Kiemelt
tés e bűnmegelőzés i és
b. 2007.
b. Pályázat
reintegrációs programokkal november

2,5515

Bizonyítékon alapuló e gés z s égfejles ztés i is me re tek kifejles ztés e az oktatás
különböző s zintjei és különböző koros ztályok s zámára

0,5000

6.1.1.
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2007.
negyedik
negyedév

Pályázat

S ors zám

Kons trukció megnevezés e,
s záma

Kons trukció
indítás ának
tervezett
időpontja

Típus

Ös s zeg
(mrd. Ft.)

6.1.2.

Egés zs égre nevelő és
s zemléletformáló életmódprogramok

2008.
harmadiknegyedik
negyedév

Pályázat

6,0000

6.1.4.

Koragyermekkori (0-7 év)
program

2008. els őmás odik
negyedév

Pályázat

0,5000

6.2.1.

Egés zs égügyi
humánerőforrás monitoring

2007.
harmadik
negyedév

Kiemelt

0,5000

6.2.2.

Képzés i programok az
egés zs égügyben foglalkoz tatottak s zámára, hiány s zakmák képzés e, kompe tenciafejles ztés

2007.
negyedik
negyedév

Pályázat

3,5000
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Lapzártakor érkezett: a TÁMOP Monitoring Bizottság
saját belső nyilvántartása
A jelentés s zerkes ztés ének lezárás akor kaptuk kézhez a TÁMOP Monitoring Bizotts ág s aját bels ő nyilvántartás át a 2007-2008-as akcióterv megvalós ulás áról. Mivel a táblázat jelentős eltérés eket mutat a
honlapon található információk alapján végzett elemzés től, valamint a
rendelkezés ünkre álló, els ő változatban elfogadott akciótervektől, így
úgy döntöttünk, hogy a bels ő nyilvántartás elemzés ét önállóan közöljük, és az Olvas óra bízzuk a bels ő has ználatú változat és a nyilvános
információk ös s zevetés ét.

Módszertan
• Az elemzés kiinduló alapja a TÁMOP Monitoring Bizotts ág bels ő
nyilvántartás a a 2007-2008-as akciótervek megvalós ulás áról,
2009. októberi állapot s zerint.
• A táblázatból leválogattuk azokat a kons trukciókat, amelyek nullás
érté ket mutattak az alábbiak mindegyikén: IH támogatott db, IH
támogatott Ft, S zerződés db, S zerződés Ft, Kifizetett előleg. Vagy is ezek azok a pályázatok, amelyek gyakorlatilag még nem indultak
el 2009 végére.
• Az így bennmaradt tételeket s orba rendeztük a Meghirdetés
időpontja s zerint.
• Lehets éges hibaforrás , hogy több kons trukció nem s zerepelt teljes
ne vén a táblázatban, és több helyen nem s zerepel az eljárás fajtája s em. További hibaforrás , hogy a táblázat egyes kons trukciókat
több rés z re bont alá: külön s oron s zerepelteti a konvergencia és a
KMR pályázatokat. Mi ezeket a s orokat az elemzés s orán nem
vontuk egybe.

Elemzés
• Egyáltalán nem lett meghirdetve ös s zes en 22 kons trukció. Ezek
nagy rés zt átfednek a honlapon található információval, de nem
teljes mértékben. (A honlapon ös s zes en 35 kons trukció elindulá s ának nem leltük nyomát az elemzés napján.)
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• 2008 s orán lett meghirdetve, de nem került még támogatás ra
egyetlen pályázó s em ös s zes en 57 kons trukció es etében.
• 2009 s orán lett meghirdetve további 16 kons trukció.
• A táblázatban található 127 e g y e di ko ns trukc ió bó l ö s s ze s e n
95 e s e té be n ninc s e n mé g e g y e tle n támo g ato tt pály ázat s e m.
Ez az ö s s ze s táblázatban s ze re plő ko ns trukc ió 75 % -a!!! Ebből
17 % még meghirdetés re s em került.
• A 95 kons trukcióból 18 kiemelt projekt, és 77 pályázat. Az e l ne m
in dult ko ns trukc ió k 81 % -a pály ázat.
• A 95 érintett kons trukció Akcióterv s zerinti teljes ös s zege cs aknem
163 milliárd fo rint. Ebből mintegy 87 milliárd fo rint s o rs a
je le nle g te lje s e n is me re tle n. (Akcióterv s zerinti ös s zeg mínus z
Meghirdetett keretös s zeg.)

Következtetések
• A honlapon található információk, illetve a monitoring bizotts ág
s aját nyilvántartás a nincs enek ös s zhangban egymás s al.
• A monitoring bizotts ág s aját nyilvántartás a s zerint jóval nagyobb a
baj, mint a honlapra alapozott s aját kutatás unk s zerint.
• A pályázók s zámára a helyzet átláthatatlan és tervezhetetlen.
Kérdés , hogy a felelős ök s zámára átlátható és tervezhető-e.
• Mindez azért különös en rémis ztő, mert s zázmilliárdos tételekről
van s zó.
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Konstrukció

Eljárás

AT kertösszeg

TÁMOP-2.1.2 Munkaerőpiaci kulcskompetenciák kiemelt 12 883 000 000
fejlesztése
TÁMOP 2.1.4
Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül

standard

TÁMOP-2.3.2
Munkaerőpiaci előrejelzések készítése, szerkezet- kiemelt
váltási folyamatok előrejelzés
TÁMOP-2.6.1
Az akkreditáció rendszerének kialakítása

kiemelt

1 920 000 000

1 800 000 120

600 000 000

TÁMOP 3.1.2
Új tartalomfejlesztések a
közoktatásban

13 499 999 784

TÁMOP 3.1.5
Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új
szerepben)

$5 952 000 000

TÁMOP 3.2.1/B

2 468 440 472

TÁMOP 3.2.2/B

814 999 920

TÁMOP-3.2.10
Egységes Elektronikus
Kulturális, Közoktatási és
Szakképzési Szolgáltató
Felület kialakítása –
törölve

kiemelt

1 250 230 248

23

Meghirdetett
keretösszeg

Meghirdetés
időpontja

TÁMOP 3.3.4
A halmozottan hátrányos
helyzetű fiatalok felsőfokú
képzésbe irányuló továbbegyfortanulási útjának
megerősítése, "Láthatatlan dulós
kollégiumi" programok
támogatása felsőfokú intézményekben tanuló roma
fiatalok számára

702 999 896

TÁMOP-3.4.2
Sajátos nevelési igényű tanulók integrációja

976 000 032

TÁMOP 3.4.3
Iskolai tehetséggondozás

496 000 000

TÁMOP-3.4.4
Országos Tehetségsegítő
Hálózat kialakítása - Magyar Géniusz Integrált
Tehetségsegítő Program B komponens

kiemelt

375 000 056

TÁMOP 4.2.4
Nemzeti Kiválóság
Program

kiemelt

9 334 317 744

TÁMOP-5.3.3 Hajléktalan
emberek társadalmi és
munkaerő-piaci integrációját segítő programok

2 774 999 968

TÁMOP 5.4.3
Házi segítségnyújtás

800 000 136

TAMOP-5.5.1

899 999 936

TÁMOP-5.6.1
A társadalmi kohézió
kiemelt
erősítése bűnmegelőzési és
reintegrációs programokkal
TÁMOP-6.1.1
Bizonyítékokon alapuló
egészségfejlesztési ismeretek kidolgozása az
oktatás különböző szintjei
és különböző korosztályok
számára

1 189 999 976

500 000 000
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TÁMOP 6.1.2
Egészségre nevelő és
szemléletformáló életmódprogramok

6 000 000 000

TÁMOP 6.2.1
Egészségügyi humánerőforrás monitoring

500 000 000

TÁMOP 6.2.2
Képzési programok az
egészségügyben foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés

3 500 000 000

TÁMOP 4.1.3
A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű
fejlesztése

kiemelt

2 097 783 850

2 097 783 850

2008.
március 17.

TÁMOP-3.3.2 - KMR
Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának
támogatására

standard

852 649 296

213 822 000

2008.
április 30.

TÁMOP-3.3.2
Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának
támogatására

standard

5 912 145 656

1 483 178 000

2008. április
30.

TÁMOP-3.1.8
Átfogó minőségfejlesztés
a közoktatásban visszavonva

kiemelt

3 395 999 904

-

(2008.
május 19.)

TÁMOP 4.1.4
Minőségfejlesztés a felsőoktatásban (újra kiírt)

kiemelt

573 652 520

573 652 520

2008.
június 26.

TÁMOP-3.2.8
„Múzeumok Mindenkinek” Program – Múzeumok oktatási-képzési sze- kiemelt
repének erősítése – Központi módszertani
fejlesztés

406 933 032

438 233 032

2008.
június 30.
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TÁMOP-4.2.1 - KMR
A tudáshasznosulást,
tudástranszfert segítı eszköz-, és feltételrendszer
kialakítása, fejlesztése

standard

935 811 136

935 811 136

2008.
június 30.

TÁMOP-4.2.1
A tudáshasznosulást, tudástranszfert segítı eszköz-, és feltételrendszer
kialakítása, fejlesztése

standard

2 358 653 352

2 358 653 352

2008.
június 30.

TÁMOP 4.2.2 - KMR
Innovatív kutatói teamek
alapkutatástól az alkalmazott kutatásig terjedő projektjeinek támogatása

standard

1 123 412 472

1 123 412 472

2008.
június 30.

TÁMOP 4.2.2
Innovatív kutatói teamek
alapkutatástól az alkalmazott kutatásig terjedő projektjeinek támogatása

standard

6 929 723 384

6 929 723 384

2008.
június 30.

TÁMOP-3.1.6 - KMR
Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a
sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók
együttnevelésének támogatása érdekében

standard

60 001 120

60 001 120

2008.
július 16.

TÁMOP 3.1.6
Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása
érdekében

standard

359 999 032

359 999 032

2008.
július 16.

TÁMOP-5.5.3 - KMR
Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő
szervezetek támogatása

standard

100 000 048

100 000 000

2008.
július 30.
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TÁMOP-5.5.3
Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő
szervezetek támogatása

standard

899 999 936

900 000 000

2008.
július 30.

TÁMOP-3.4.4
Országos Tehetségsegítő
Hálózat kialakítása kiemelt
Magyar Géniusz Integrált
Tehetségsegítő Program A komponens

700 000 088

700 000 088

2008.
augusztus 6.

TÁMOP-5.3.1 - KMR
"Első lépés” - alacsony
foglalkoztatási eséllyel
rendelkezők képessé tevő
és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására

standard

539 999 912

540 000 000

2008.
augusztus 6.

TÁMOP-5.3.1
"Első lépés” - alacsony
foglalkoztatási eséllyel
rendelkezők képessé tevő
és önálló életvitelt
elősegítő programjai
támogatására

standard

3 060 000 080

3 060 000 000

2008.
augusztus 6.

TÁMOP-5.5.6 - KMR
A fogyasztóvédelem társadalmasítása tudatos
fogyasztói magatartás
kialakításával

standard

89 999 944

90 000 000

2008.
augusztus 6.

TÁMOP-5.5.6
A fogyasztóvédelem társadalmasítása tudatos
fogyasztói magatartás
kialakításával

standard

809 999 992

810 000 000

2008.
augusztus 6.

TÁMOP-3.2.2 - KMR
„Területi együttműködések, társulások, hálózati
tanulás”

standard

600 000 000

600 000 000

2008.
augusztus
14.

TÁMOP-3.2.2 „Területi
együttműködések, társulások, hálózati tanulás”

standard

3 600 000 000

3 600 000 000

2008.
augusztus
14.
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TÁMOP-3.1.4 - KMR
Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben

standard

1 470 314 624

1 470 314 624

2008.
szeptember
22

TÁMOP 3.1.4
Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben

standard

16 100 185 792 16 100 185 792

2008.
szeptember
22

TÁMOP 4.2.3 - KMR
Tudományos eredmények
elismerése és disszeminációja

standard

179 022 520

179 022 520

2008.
szeptember
30.

TÁMOP 4.2.3
Tudományos eredmények
elismerése és disszeminációja

standard

1 320 977 456

1 320 977 456

2008.
szeptember
30.

TÁMOP-3.2.4 - KMR
"Tudásdepó-Expressz”- A
könyvtári hálózat nem
formális és informális
képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó
tanulás érdekében

standard

287 834 500

287 834 500

2008.
október 06.

TÁMOP-3.2.4 „Tudásdepó-Expressz”- A
könyvtári hálózat nem
formális és informális
képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó
tanulás érdekében

standard

725 509 850

725 509 850

2008.
október 06.

TÁMOP-3.2.4/2 "Tudásdepó-Expressz”- A
könyvtári hálózat nem
formális és informális
képzési szerepének
erősítése az élethosszig
tartó tanulás érdekében Országos elektronikus
szolgáltatások bővítése,
fejlesztése

standard

1 000 000 000

1 000 000 000

2008.
október 06.
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TÁMOP-3.2.1/1
Új tanulási formák és
rendszerek

1 000 000 000

1 000 000 000

2008.
október 15.

TÁMOP-3.2.1/2
kiemelt
Új tanulási formák és
rendszerek 2. komponens

327 000 000

327 000 000

2008.
október 15.

TÁMOP-3.2.3 - KMR/1
Program a közművelődési
intézményrendszer felnőttképzési kapacitásának
bővítésére

standard

187 500 000

187 500 000

2008.
október 28

TÁMOP-3.2.3/1
Program a közművelődési
intézményrendszer
felnőttképzési kapacitásának bővítésére

standard

1 687 500 000

1 687 500 000

2008.
október 28

TÁMOP 3.2.3 - KMR/2
A közművelődés a nem
formális és informális
tanulás szolgálatában

standard

445 119 145

445 119 145

2008.
október 28

TÁMOP-3.2.3/2 A közművelődés a nem
formális és informális
tanulás szolgálatában

standard

2 743 413 415

2 743 413 415

2008.
október 28

TÁMOP-5.5.5
A diszkrimináció elleni
küzdelem – a társadalmi
szemléletformálás és
hatósági munka erősítése

kiemelt

914 999 968

915 000 000

2008.
október 30.

TÁMOP-5.4.1
Szociális szolgáltatások
modernizációja, központi
és területi stratégiai tervezési kapacitások megerősítése, szociálpolitikai
döntések megalapozása

kiemelt

1 313 000 000

1 313 000 000

2008.
november
17.

TÁMOP-3.1.9
Diagnosztikus mérések
fejlesztése

standard

750 000 112

750 000 000

2008.
december
08.

kiemelt
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TÁMOP 4.1.1
Hallgatói és intézményi
szolgáltatásfejlesztés
a felsőoktatásban

standard

3 026 568 192

3 026 568 192

2008.
december
02.

TÁMOP 4.1.1 - KMR
Hallgatói és intézményi
szolgáltatásfejlesztés
a felsőoktatásban

standard

999 999 984

999 999 984

2008.
december
02.

TÁMOP 4.1.2/A Tananyagfejlesztés és tartalomfejlesztés különös
tekintettel a matematikai,
természettudományi,
műszaki és informatikai
(MTMI) képzésekre

standard

1 713 043 848

1 713 043 848

2008.
december
10.

TÁMOP 4.1.2/A - KMR
Tananyagfejlesztés és tartalomfejlesztés különös
tekintettel a matematikai,
természettudományi,
műszaki és informatikai
(MTMI) képzésekre

standard

991 184 552

991 184 552

2008.
december
10.

TAMOP 4.1.2/B
Pedagógusképzést segítő
szolgáltató és kutatóhálózatok kialakítása

standard

900 000 000

900 000 000

2008.
december
10.

TAMOP 4.1.2/B KMR
Pedagógusképzést segítő
szolgáltató és kutatóhálózatok kialakítása

standard

105 000 000

105 000 000

2008.
december
10.

TAMOP 4.1.2/C
Képzők képzése, különös
tekintettel a matematikai,
természettudományi,
műszaki és informatikai
(MTMI) képzésekre és
azok fejlesztésére

standard

1 100 000 000

1 100 000 000

2008.
december
10.

TAMOP 4.1.2/C KMR
Képzők képzése, különös
tekintettel a matematikai,
természettudományi,
műszaki és informatikai
(MTMI) képzésekre és
azok fejlesztésére

standard

499 771 584

499 771 584

2008.
december
10.
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TÁMOP-3.2.8/B „Múzeumok Mindenkinek” Program – Múzeumok oktatásiképzési
szerepének erősítése

automatikus

178 518 832

152 429 695

2008.
december
11.

TÁMOP-3.2.8/B - KMR
Múzeumok Mindenkinek” Program – Múzeumok oktatásiképzési
szerepének erősítése

automatikus

49 183 856

74 467 737

2008.
december
11.

TÁMOP-5.4.2
Központi szociális információs fejlesztések

kiemelt

1 399 999 928

1 400 000 000

2008.
december
15.

TÁMOP-5.2.2
A korai beavatkozást középpontba helyezı Biztos
Kezdet programok elterjesztése országos szinten,
kiemelt figyelemmel a
leghátrányosabb helyzető
térségekre támogatására

standard

1 519 999 936

1 520 000 000

2008.
december
19.

TÁMOP-5.2.2 - KMR
A korai beavatkozást középpontba helyezı Biztos
Kezdet programok elterjesztése országos szinten,
kiemelt figyelemmel a
leghátrányosabb helyzető
térségekre támogatására

standard

200 000 096

200 000 000

2008.
december
19.

TÁMOP-3.3.5/A
Tanoda programok támogatása

standard

1 302 979 104

1 302 979 104

2008.
december
20.

TÁMOP-3.3.5/A - KMR
Tanoda programok támogatása

standard

207 020 976

207 020 976

2008.
december
20.

TÁMOP-1.4.3-08/1.
Innovatív, kísérleti
foglalkoztatási programok
- B komponens

standard

3 000 000 200

500 000 000

2008.
december
23.
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TÁMOP-5.4.7
A látássérült emberek
számára elemi rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése támogatására

standard

686 400 016

686 400 000

2008.
december
23.

TÁMOP-5.4.7 KMR
A látássérült emberek
számára elemi rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése támogatására

standard

113 600 120

113 600 000

2008.
december
23.

TÁMOP-6.2.4
Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára

standard

2 282 445 000

2 282 000 000

2008.
december
23.

TÁMOP-6.2.4 KMR
Foglalkoztatás támogatása egészségügyi
intézmények számára

standard

760 815 000

764 000 000

2008.
december
23.

TÁMOP-2.2.4-08/1
Határon átnyúló együttműködés a szakképzés és
felnőttképzés területén

standard

800 000 000

2009.
január 27.

TÁMOP-3.3.5/B
Civil részvétel erősítése az
oktatási diszkrimináció elleni fellépés és a tanulók
iskolai sikerességének
támogatása érdekében –
Antidiszkriminációs
jelzőrendszer kiépítése

standard

140 997 920

2009.
február 16.

TÁMOP-3.3.5/B - KMR
Civil részvétel erısítése az
oktatási diszkrimináció
elleni fellépés és a tanulók iskolai sikerességének
támogatása érdekében –
Antidiszkriminációs
jelzőrendszer kiépítése

standard

29 002 112

2009.
február 16.

TÁMOP-3.2.9
Audiovizuális emlékgyűjtés a társadalmi kohézió
erősítéséért

kiemelt

1 200 000 080

2009.
február 19.
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TAMOP-5.5.2/A-09/1
Az önkéntesség elterjesztése

standard

60 000 000

2009.
február 27.

TAMOP-5.5.2/B-09/2
KMR Az önkéntesség
elterjesztése

standard

54 000 000

2009.
február 27.

TAMOP-5.5.2/B-09/3
Az önkéntesség elterjesztése

standard

486 000 000

2009.
február 27.

TAMOP-3.3.3-08/1
Integrációs közoktatási
referencia intézmények
minőségbiztosítása, szakmai szolgáltató hálózatokkal történő együttműködésük támogatása

standard

1 086 349 666

2009.
március 26.

TAMOP-3.3.3-08/1 KMR
Integrációs közoktatási
referencia intézmények
minőségbiztosítása, szakmai szolgáltató hálózatokkal történő együttműködésük támogatása

standard

120 705 518

2009.
március 26.

TAMOP-3.4.1/A-08/2
Nemzetiségi tanulók
nevelésének és oktatásának segítése

standard

212 500 000

2009.
május 4.

TAMOP-3.4.1/A-08/1
KMR Nemzetiségi tanulók nevelésének és
oktatásának segítése

standard

37 500 080

2009.
május 4.

TAMOP-3.4.1/B-08/2
Migráns tanulók a magyar
közoktatásbann

standard

85 000 000

2009.
május 4.

TAMOP-3.4.1/B-08/1
KMR Migráns tanulók a
magyar közoktatásbann

standard

15 000 000

2009.
május 4.

TAMOP 5.5.4/A-09/1
Anti-diszkriminációs programok támogatása a
médiában

standard

500 000 000

2009. május
07.
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TAMOP 5.5.4/B-09/1
Anti-diszkriminációs programok támogatása a
médiában A diszkrimináció csökkentésének
elősegítése a médián
keresztül

standard

1 000 000 000

2009.
május 07.

TÁMOP-1.4.4-08/1 Helyi
és határon átnyúló
foglalkoztatási megállapodások

standard

900 000 000

2009.
május 18.

SUMMA

162 860 717 024
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75 965 112 960

A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP)
2009-2010-es akciótervének megvalósulása
Az akciótervekben s zereplő ütemtervek megvalós ulás át a 20082009-es idős zakhoz has onlóan a más odik kétéves ciklus ban is elemzés nek vetjük alá. (Tes s zük mindezt cs ökkenő meggyőződés s el,
ugyanis korábbi e lemzés eink megmutatták: a tervezés nek, a tervben
leírtaknak s úlya nincs , mint ahogyan a tervtől való dras ztikus elté rés nek következménye s em.)

Az elemzés módszertana
Elemzés ünkhöz a következő forrás okat has ználtuk:
• A Nemzeti Fejles ztés i Ügynöks ég honlapján megjelent pályázati
kiírás okat, kiemelt projekt felhívás okat és azok archívumait a 2009.
október 19-i állapot s zerint.
• A Nemzeti Fejles ztés i Ügynöks ég honlapjáról 2009. október 19-i
állapot s zerint letölthető 2009-2010-as akcióterveket (2009. január
14. keltezés ű akciótervek – a dátumot a korábbi tapas ztalatok
miatt tes s zük közzé, ugyanis nem kizárt, hogy az akciótervek a jövőben a jelenlegi verzióhoz képes t változni fognak).
Elemzés ünk kizárólag a TÁMOP-ra fókus zált. Az akciótervekben kez dés ként megjelölt időpontot ös s zevetettük az jelenlegi állapottal, va la mint az ös s zes kons trukciónál megvizs gáltuk, mi a támogatás lebonyolítás ának alkalmazott eljárás a, hogyan aránylik egymás hoz a pá lyázaton lebonyolított és a kiemelt projektként kezelt kons trukciók
s zá ma és támogatás i keretek nagys ága.
Fel kell hívnunk a figyelmet több hibaforrás ra:
• S zámos helyen nem érhető el adat az akciótervekben a projekt
tervezett indítás i időpontjáról, ezt jelöltük („n.a.”)
• A rends zer nem egys éges – kezdés időpontjára a tervezők intéz kedés től függően hónapot, negyedévet vagy félévet adnak meg.
Minden es etben azt a formátumot vettük át, ami az akciótervben
található.
35

• A tervezett kezdés i időpontok helyenként nincs enek ös s zhangban
a terv más rés zeivel, előfordul, hogy az indítás t 2010-re tervezik,
ugyanakkor 2009-re már kiadás okat terveznek a kons trukcióhoz.
• 2009 elején az új akcióterv intézkedés ei egybefolytak a korábbi
kétéves ciklus ból áthúzódó, még futó kons trukciókkal. Az új
akciótervben s zámos kons trukció s záma és neve is ugyanaz ma radt,
de arra is volt példa, hogy azonos s zám alatt más kons trukció jelent
meg. A meghirdetett pályázatok s zámozás a nem következe tes , nem
derül ki egyértelműen, mely pályázatok melyik két évhez tartoznak.
Jelen elemzés ünk alapját valamennyi olyan kons trukció képezte,
amit 2009. január 1. után meghirdettek (illetve nem hirdettek meg).
Az akciótervek és a s zámozás következetlens égei mellett is igye kez tük az adatokat a lehető legpontos abban feldolgozni.

A 2009/2010-es akcióterv megvalósulásának elemzése
(Rés zletes táblázatot ld. a cikk végén.)
• A hat intézkedés ben ös s zes en 80 különböző kons trukciót s ikerült
beazonos ítani. Ebből 42 tervezett kezdés i időpontja 2009-ben van,
33 kons trukció 2010-ben indulna, 5 es etében pedig nincs adat.
• A 42 inté zke dé s bő l, amine k idé n e l ke lle ne indulnia, e ddig ö s z s ze s e n 27 indult e l, vag y is e rre az é vre inté zke dé s e k 41 % -a
mé g ne m indult e l. (Ezekből kettőnek a tervezett indítás i időpontja
december, a többinek már el kellett volna indulnia.)
• Nem meglepő módon a 27 cs ús zás ban lévő intézkedés közül 17
pályázat vagy közvetett támogatás i forma, és cs ak 10 kiemelt
projekt, vagyis is mét érvényes ül, hogy a kie me lt pro je kte k indítás a e lő ny t é lve z a pály ázato kkal s ze mbe n.
• A 2009-ben indítani tervezett, de még el nem indult projektek ös s z értéke me g haladja a s zázmilliárd fo rinto t (a rendelke zé s ünkre
álló adatok alapján egés zen pontos an 109,24 Mrd Ft).
• Az NFÜ honlapján újra megjelent a 2008-ban megis mert pályázati
me netrend, amely kís érletet tes z a cs ús zás ok kezelés ére és a tervez hetős ég láts zatának fenntartás ára – s ikertelenül. Vala mennyi el
nem indult kons trukció az év utols ó négy hónapjára lett bezs úfolva.
2009. október 19-i állapot s zerint a menetrend elavult, s zámos olyan
kons trukció tervezett indítás i ideje s zeptember vagy október, aminek
a társ adalmi vitája s em indult még el.
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• A 2009-2010-es akciótervekben is tartja magát az az általános
irányelv, hogy a nagyobb keretös s zeggel bíró intézkedés ek többs égét valamely kormányzati s zerv látja el, az intézkedés hez rendelt feladatok mennyis ége relatíve kevés , ezzel s zemben a nyílt
pá lyázat formájában mindenki s zámára elérhető intézkedés ek általában kis ebb keretös s zeggel bírnak, ugyanakkor az intéz kedé s ekhez rendelt feladatok mennyis ége relatíve s ok. Kiváló példa
erre az 5.6.1. és az 5.6.2. intézkedés ek egybevetés e. „A társ adalmi kohézió erős ítés e helyi kezdeményezés ekkel” pályáz ati kons trukció keretös s zege 0,4 Mrd Ft, míg az IRM s zámára meg címkézett „A társ adalmi kohéziót erős ítő bűnmegelőzés i és reintegrációs programok móds zertani megalapozás a” kie me lt projekt
keretös s zege 2 Mrd Ft. Vagyis az állami vízfej által ellátott ko o rdiná to ri s ze re pre po nto s an ö ts zö r akko ra ke re t jut, mint a valódi,
mérhető hatás okkal bíró, irodákon kívüli hús -vér embereket elérő
te re pe n e lvé g ze tt munkára. Üdvöz le ndőne k tartjuk, hog y az e lvé g z e ndő fe ladatok e los z tás ánál a te rve z ők be látták: a de ce ntraliz ációra ke ll töre ke dni. Különös e n üdvöz ítőne k tartanánk, ha a
forrás ok e los z tás a is köve tné e z t a s z ándé kot.

Következtetések
Az előző évekhez képes t nem tudunk újat mondani.
• A megvalós ulás és az eredmények tükrében a tervezés nek igazi
s úlya nincs en, mint ahogyan a tervezés s orán a véleményezés nek
s em. Nem meglepő, hogy az NFÜ elves ztette a tervezni vagy
véleményezni s zándékozó pályázók felé hiteles s égét.
• A gazdas ági váls ág, a kormányzati káos z és a s züks éges s trukturális átalakítás ok még tovább kés leltethetik a kiírás ok megjelnés ét.
Az e ljárás re ndbe n tö rté nő radikális válto ztatás né lkül ké rdé s e s s é válik az e re de tile g e lfo g ado tt hé t é ve s TÁMOP me g való s ítható s ág a – e z e g y ré s zt o da ve ze the t, ho g y Mag y aro rs zág
ne m le s z ké pe s le hívni a re nde lke zé s é re álló fo rrás o k je le ntő s
s zá zalé kát, más rés zt s zámos kiváló kezdeményezés , ötlet nem
tud megvalós ulni pályázatok hiányában.
Kérdés , hánys zor kell még ezt leírnunk ahhoz, hogy ennek legyen
következménye. Kérdés , lehet-e, les z-e valaha egyáltalán.
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A 2009-2010-es akciótervben szereplő konstrukciók összefoglaló
táblázata
S ors zám

Kons trukció neve

1.1.1

Megváltozott munkaképes s é gű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatás ának
s egítés e

1.1.2

Decentralizált programok a
hátrányos helyzetűek
foglalkoztatás áért

„Út a munka világába” Rends zeres s zociális s egély 1.1.3
ben rés zes ülők munkaerőpiaci integrációja

Eljárás

Keretös s zeg
2009
Mrd Ft

Tervezett
meghirdetés

Álla pot

kiemelt

0

2010.
március

Fut

kiemelt

27,0

A 20072008-as
projekt
lezárulás át
követően

kiemelt

7,5

2009.
május

1.2.1

Hátrányos helyzetűek
foglalkoztatás át ös ztönző
járulékkedvezmények

kiemelt

23,5

2009.
január 1.

1.4.1

Alternatív munkaerőpiaci
programok támogatás a

pályázat

1,0

n. a.

Innovatív, kís érleti foglalkoz pályázat
tatás i programok támogatás a

3,2

2009.
s zeptember

1.4.3

1.4.4

Helyi es határmenti foglalkoz tatás i együttműködés ek
és megállapodás ok

pályázat

0

2010.
február

2.1.1.

Lépj egyet előre

Kiemelt

13,8

2009.
I. félév

2.1.3.

Munkahelyi képzés ek
támogatás a

Pályázat

3,5

2009.
március

Kiemelt

0

2010.
s zeptember

Kiemelt

0

2010.
október

A s zakképzés és a felnőtt2.2.1. képzés minős égének és tartalmának fejles ztés e
2.2.2.

A pályaorientáció
rends zerének tartalmi és
móds zertani fejles ztés e
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Fut

2.2.3.

A s zak- és felnőttképzés
s truktúrájának átalakítás a

Pályázat

Határon átnyúló együttműkö2.2.4. dés a s zakképzés és felnőtt- Pályázat
képzés területén

4,0

2009.
március

0

2010.
s zeptember

Fut /
Lezá rult

2.3.2.

Munkaerőpiaci előrejelzés ek
kés zítés e, s zerkezetváltás i
folyamatok előrejelzés e

Kiemelt

1,0

2009.
s zeptember

Fut

2.3.3.
/I

Munkahelymegőrző támoga tás munkaidőcs ökkentés s el Pályázat
és képzés s el kombinálva

30

2009.
I. félév

Fut

2.3.3.
/II

Munkahelymegtartó mikroés kis vállalkozás i járuléktámogatás

Közve tett

2,616

2009.
II. félév

Fut

2.4.2.

Hátrányos helyzetűeket
foglalkoztató s zervezetek
fejles ztés e

Pályázat

1,8

2009.
április

Fut

Fut

Fut

2.4.3.

Atipikus foglalkoztatás i
formák támogatás a

Pályázat

4,2

a. 2009.
július
b. 2009.
s zeptember
c. 2009. I.
félév

2.4.4.
–
2.7.1.

A munkahelyi egés zs ég és
biz tons ág fejles ztés e, a
munka ügyi ellenőrzés fejles z tés e a foglalkoztatás
kifehérítés e érdekében

Kiemelt

3,75

2009.
s zeptember

0

2010.
október

2.5.1.

Érdekképvis eleti s zervezetek
Pályázat
kapacitás ainak fejles ztés e

2.6.2.

Munkaerő-piaci s zolgáltatás t
nyújtó civil s zervezetek
kapacitás ának megerős ítés e

Közve tett

1,6

2009.
június

3.1.1

XXI. s zázadi közoktatás

Kiemelt

0

2010.

3.1.2

Új tartalomfejles ztés ek a
közoktatás ban

Pályázat
/Közve tett

3,68

2010.
május

39

Felfüg ges zt
ve
Fut

3.1.4

Innovatív is kolák

Pályázat

70

2010.
október

3.1.8

Átfogó minős égfejles ztés a
közoktatás ban

Kiemelt

0

2010.

3.1.9.

Diagnos ztikus mérés ek
fejles ztés e

Pályázat
Közve tett

0

2010.
május

3.2.1

Közoktatás i intézmények
s zerepbővítés e

Pályázat

1,47

2009.
december

3.2.2

Területi együttműködés ek,
társ ulás ok, hálózati tanulás

Pályázat

4,2

2010.
január

Lezá rult

„Építő közös s égek” – köz művelődés i intézmény rend3.2.3.
Pályázat
s zer az egés z életen át tartó
tanulás ért

3,9

2009.
november
2010.
március

Fut

„Tudás depó-Expres s z” – A
könyvtári hálózat nem formá lis és informális képzés i s ze 3.2.4
Pályázat
re pének erős ítés e az élethos s zig tartó tanulás
érdekében

3,28

2009.
október

„Múzeumok Mindenkinek”
Program – Múzeumok
3.2.8.
Pályázat
oktatás i-képzés i s zerepének
erős ítés e

0

2010.
február

3.3.1

Es élyegyenlős ég és
integráció

Kiemelt

2,09

2009.
május

3.3.5.

Továbbtanulás i utak támogatás a általános is kolától a
diplomáig

Közve tett

4,7

2010.
január

3.3.6

Képzés be Ágyazott
Foglalkoztatás

Kiemelt /
Közve tett

3,43

2009.
június

Minős égi oktatás támoga tá s a, valamint az egés z életen
át tartó tanulás elős egítés e a
3.3.7
Pályázat
kultúra es zközeivel az LHH
kis térs égek es élyegyenlős ége érdekében

6,9

2009.
május
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Fut

3.4.1

Nemzetis égi és migráns
tanulók nevelés ének és
oktatás ának s egítés e

Pályázat

0

2009.
október

3.4.2

S ajátos nevelés i igényű
tanulók integrációja

Pályázat

0

2010.
s zeptember

3.4.3

Is kolai tehets éggondozás

Pályázat

0

2010.
október

3.4.4.

Ors zágos Tehets égs egítő
Hálózat létrehozás a

Kiemelt /
Közve tett

1,51

2010.
június

4.1.1.

Hallgatói és intézményi
s zolgáltatás fejles ztés a
fels őoktatás ban

Pályázat

0

A: 2010.
január
B: 2009.
s zeptember

4.1.2.

Tartalomfejles ztés , képzők
képzés e

Pályázat

0

2009.
június

4.1.3.

Fels őoktatás i s zolgáltatás ok
rends zers zintű fejles ztés e

Kiemelt

0,78

n.a.

4.1.5.

Hiánys zakmák, új s zakmák
munkaerőigényének kielé gítés e fels őfokú képzés s e gíts égével

Pályázat

3

2009.
s zeptember

4.2.1.

Kutatás i és technológiai
trans zfer s zolgáltatás ok
támogatás a

Pályázat

3,9

2009.
december

Nemzetközi közreműködés ben megvalós uló alap- és
4.2.2.
Pályázat
célzott alapkutatás i projektek
támogatás a

5,2

2009.
s zeptember

4.2.3.

Tudományos eredmények
elis merés e és
dis s zeminációja

Pályázat

0

2010.
június

4.2.4.

Nemzeti Kiválós ág Program

Pályázat

0

n.a.

5.1.1.

LHH kis térs égek projektjei

Pályázat

15,2

n.a.

41

Fut

Fut

Fut /
Lezá rult

5.1.3.

Közös s égi felzárkóztatás a
mélys zegénys égben élők
integrációjáért

Pályázat

3,066

2009. II.
negyedév

Fut

5.2.1.

Gyermekes ély program ors zá gos kiterjes ztés ének
s zakmai-móds zertani meg ala pozás a és a program
kís érés e

Kiemelt

0

2010. IV.
negyedév

Lezá rult

A korai beavatkozás t középpontba helyező Biztos Kez 5.2.2.
Pályázat
det programok elterjes ztés e
ors zágos s zinten

0

2010. IV.
negyedév

5.2.3.

Integrált helyi programok a
gyereks zegénys ég
cs ökkentés ére

Pályázat

2,5

2009. III.
negyedév
2010. III.
negyedév

5.2.5.

Gyermekek és fiatalok
integrációját s egítő
programok

Pályázat

2,5

2010. III.
negyedév

1,4

A. 2010. II.
negyedév
B. 2009. III.
negyedév

Kiemelt

0

2010. IV.
negyedév

Kiemelt

0,5

2009. III.
negyedév

Kís érleti program az
5.3.5. adós s ágcs apda megelőzés e Pályázat
érdekében

0,5

2009. III.
negyedév

0

2010. IV.
negyedév

Els ő lépés - Alacs ony foglalkoztatás i es éllyel rendelke 5.3.1. zők képes s é tevő és önálló Pályázat
életvitelt elős egítő prog ramjai
A hajléktalan emberek társ a dalmi és munkaerő-piaci
5.3.2.
integrációjának s zakmai és
móds zertani megalapozás a
5.3.4.

A nők elleni erős zak áldozatait s egítő s zolgáltatás ok
fejles ztés e

S zociális s zolgáltatás ok modernizációja, központi s tra tégiai tervezés i kapacitás ok
5.4.1.
megerős ítés e, s zociálpolitikai döntés ek megala pozás a

Kiemelt

42

Fut

5.4.2.

Központi s zociális
információs fejles ztés ek

Kiemelt

S zociális képzés ek fejles z tés e, s zakemberek képzés e,
továbbképzés e és kés zs ég 5.4.4.
Pályázat
fejles ztés e valamint a helyi
fejles ztés i kapacitás ok meg erős ítés e

0

2010. IV.
negyedév

1,8

2009. II.
negyedév

Fut

5.4.5.
b

A fizikai és info-kommunikációs akadálymentes ítés
s zakmai hátterének fejles ztés e

Kiemelt

0

2010. I.
negyedév

5.4.6.

A fizikai és info-kommunikációs akadálymentes ítés
s zakmai tudás ának elterjes ztés e és hozzáférhető
s zolgáltatás ok fejles ztés e

Pályázat

1,2

2010. IV.
negyedév

5.4.7.

Látás s érült emberek elemi
rehabilitációs s zolgálta tás ainak fejles ztés e

Pályázat

0

2010. II.
negyedév

5.4.8.

A komplex rehabilitáció s zakmai hátterének megerős ítés e

Kiemelt

0

2010. IV.
negyedév

5.4.9.

Modellprogram az alaps zolgáltatás ok funkcionális
ös s ze kapcs olás ára

Kiemelt /
Pályázat

2,69

2009. IV.
negyedév

5.5.1.

Közös s égi kezdemé nye zés ek és önkéntes progra mok támogatás a

Közvetet
t

0

2010. III.
negyedév

Fut

5.5.2.

Önkéntes s ég elterjes ztés e

Pályázat

0

2010. II.
negyedév

Lezá rult

5.5.4.

Anti-dis zkriminációs
műs orok, kampányok
támogatás a

Pályázat

0

2010. II.
negyedév

Lezá rult

5.5.6.

A fogyas ztóvédelem társ a dalmas ítás a tudatos fogyas ztói magatartás kiala kítás ával

Pályázat

0

2010. III.
negyedév

5.6.1.

A társ adalmi kohézió
erős ítés e helyi
kezdeményezés ekkel

Pályázat

0,4

2009. II.
félév
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A társ adalmi kohéziót erős ítő
bűnmegelőzés i és reinteg 5.6.2.
rációs programok móds zertani megalapozás a
6.1.2.
II

Kiemelt

2

2009. II.
negyedév

Egés zs égre nevelő és s zemPályázat
lé letformáló életmódprogramok

0

2010. II.
negyedév

Fut

4,00

2009.I.
negyedév

Fut

2,50

2009. II.
negyedév

Egés zs égre nevelő és s zemléletformáló életmód6.1.2.
Pályázat
programok a
LHHK
leghátrányos abb helyzetű
kis térs égekben
6.1.4.

Koragyermekkori (0-7 év)
program

6.2.2.

Képzés i programok az
egés z s égügyben
foglalkoztatottak s zámára,
hiánys zakmák képzés e,
kompetenciafejles ztés

Pályázat

0

KMR:
2009. III.
negyedév
Konvergencia: 2010 I.
negyedév

6.2.3.

Ors zágos egés zs ég monitorozás i rends zer kiépítés e

Kiemelt

0,90

2009. III.
negyedév

Kiemelt

6.2.4.
II

Foglalkoztatás támogatás a

Pályázat

2,98

A: KMR:
2009. II.
negyedév
Konvergencia: 2010 I.
negyedév
B: 2009. IV.
negyedév

6.2.4.
LHHK

Foglalkoztatás támogatás a
kis térs égi

Pályázat

1.00

2009. II.
negyedév

6.2.5.

S zervezeti hatékonys ág
fejles ztés e a s truktúra váltás ban érintett intéz ményeknél

A.
Kiemelt
B.
Pályázat

0,40

2009. I.
negyedév

6.2.6.

Beazonos ítás i rends zer
fejles ztés e

Kiemelt

2,50

n.a.
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Fut

Mellékletek
Kro no ló g ia. 2008. aug us ztus – 2009. s ze pte mbe r
Le ve le zé s – A CNNy le ve le Vág i Márto nnak
Pály ázati kiírás o k e g y e zte té s e – ho zzás zó lás o k s záma
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Kronológia. 2008. augusztus – 2009. október:
2008. augusztus 28.
A Kormány társ adalmi egyeztetés re bocs átotta a Nemzeti Akcióprogramot. A társ adalmi egyeztetés s orán a honlapon történő regis ztráció után bárki hozzás zólhatott az Akcióprogramhoz.
2008. szeptember 17.
A CNNy hetedik jelentés e magyar és angol nyelven felkerült az NFÜ
honlapjára.
2008. szeptember 22.
Felkerült a Civil Európa Egyes ület által a CEE Trus t támogatás ával
ké s zített “Az Európai Unió s trukturális alapjai és a partners ég elve
Magyarors zágon” című kötet az NFÜ honlapjára.
2008. október 8.
Megkezdődött az ÁROP, GOP, KÖZOP 2009-2010-es Akciótervek
egyeztetés e. A véleményezés re az NFÜ honlapján kialakított Partners égi fórumban volt lehetős ég. Az NFÜ honlapján regis ztrált civil
s zervezetek, magáns zemélyek, önkormányzatok elektronikus levélben kaptak tájékoztatás t.
2008. október 21.
Megkezdődött a 2009-2010-es Akciótervek S KV jelentés ek egyez tetés e.
2008. november 12.
Az NFÜ a pályázati hatékonys ág növelés e érdekében új webes felületet alakított ki, melynek s egíts égével az egyes pályázatokkal kapcs olatos közlemények követhetőbbé és átláthatóbbá válnak.
2009. január 27.
Letölthetővé vált az NFÜ honlapjáról az ÚMFT 2009-2010-es akciótervei közül a GOP, KEOP, ROP, VOP akcióterve.
2009. február 2.
Az NFÜ honlapján elérhető lett a “JELEK” (Jelentés kés zítő és Lekér46

dező Keretrends zer), melynek has ználatával az Európai Uniós támogatás ok területi megos zlás áról kaphat képet az érdeklődő.
2009. március 10.
Letölthetővé vált az NFÜ honlapjáról az ÚMFT 2009-2010-es akciótervei közül a TAMOP, TIOP akcióterve
2009. április 2.
Az NFÜ bejelentette, hogy kés edelmi kamatban rés zes ülnek azok a
nyertes pályázók, akik s zámára a támogató s aját hibájából eredően
kés ve fizeti meg az es edékes támogatás t. (A 2007-2013. programozás i idős zakban az Európai Regionális Fejles ztés i Alapból, az Európai S zociális Alapból és a Kohéziós Alapból s zármazó támogatás ok
fogadás ához kapcs olódó pénzügyi lebonyolítás i és ellenőrzés i rends zerek kialakítás áról s zóló kormányrendelet 2009. április 1-jei módos ulás a alapján.)
2009. május 4.
Felkerült az S FTeam “A magyar civil s zervezetek rés zvétele az európai uniós S trukturális Alapokra vonatkozó operatív programok terve zés ében és végrehajtás ában” című zárótanulmány és a teljes angol
nyelvű jelentés (S tructural funds and partners hip) az NFÜ honlapjára.
2009. június 9.
Megkezdődött az ÁROP 2009-2010-es Akciótervének egyeztetés e
2009. június 22.
Letölthető lett az NFÜ honlapjáról az ÚMFT 2009-2010-es akciótervei
közül az EKOP akcióterve.
2009. július 8.
Letölthetővé vált az NFÜ honlapjáról az ÚMFT 2009-2010-es akciótervei közül a KÖZOP akcióterve.
2009. július 10.
Ügyfélelégedetts égi felmérés t indított az NFÜ. (Eredmény lapzártakor
még nincs .)
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2009. aug us ztus 27.
Brüs s zel jóváhagyta az ÚMFT-n belüli átcs oportos ítás t. Az
átcs oportos ítás ok zöme a Gazdas ágfejles ztés i Operatív Program
forrás ait növelte, mintegy 111 milliárd forinttal.

Operatív program

Pénzös s zeg (milliárd
A program tartalma
forint)

TIOP 1.

-20 (-> GOP)

Az oktatás i infras truktúra fejles ztés e

TIOP 2.

-4 (-> GOP)

Az egés zs égügyi infras truktúra fejles z tés e

TIOP 3.

-27 (-> GOP)

A munkaerő-piaci rés zvételt és a társ adalmi befogadás t támogató infra s truktúra fejles ztés e

KözOP 1.

-46,52 (-> KözOP 4.)

Az ors zág és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetős égének javítás a

KözOP 3.

+31,52(<- KözOP 4.)
Térs égi elérhetős ég javítás a
-45 (-> GOP)

KözOP 4.

+46,52 (az ERFA
forrás t cs erélik Kohé ziós Alap forrás ra)
-46,52 (-> GOP,
KözOP 3.)

GOP 2.

+1 0 5 ( <- K ö z O P , A vállalkozás ok (kiemelten
TIOP)
komplex fejles ztés e

GOP 4.

+6 (<- TIOP)

Közlekedés i módok ös s zekapcs olás a,
gazdas ági központok intermodalitás á nak és közlekedés i infras truktúrájának
fejles ztés e
kkv-k)

Pénzügyi es zközök

Fo rrás : w w w.nfu.hu

2009. o któ be r 13.
Megjelent az NFÜ honlapján a közvélemény s zámára elérhető alkalmazás ok has ználatát, a megtalálható információk keres és ét s egítő
elektronikus tananyag.
2009. o któ be r 14.
NFÜ hír a forrás ok felhas ználás áról: “Magyarors zág nemzetközi
ös s ze has onlítás ban is kiválóan teljes ít: Lengyelors zág után (26 db) a
más odik legtöbb nagyprojektet nyújtotta be a Bizotts ághoz (23 db) az
uniós tagors zágok között. A KPMG tíz közép-kelet európai ors zág
48

(Bulgária, Cs ehors zág, És ztors zág, Lengyelors zág, Lettors zág, Litvánia, Magyarors zág, Románia, S zlovákia és S zlovénia) együttműködés ével kés zített felmérés e s zerint a régióban Magyarors zág
vezet az uniós forrás ok időarányos felhas ználás ában.”
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Levelezés:
A CNNy levele Vági Márton NFÜ elnöknek.
2009. szeptember 22.

CNNy - Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért
--------------------------------------------------------------------------Postacím: NOSZA Egyesület1076 Budapest, Garay u 29-31. I.em.1.
E-mail: egyeztetes@nonprofit.hu, honlap: www.cnny.hu
fax. 36-1-413-0300
A CNNY TAGJAI
Független Ökológiai
Központ
Káva Kulturális Műhely
Egyesület
Közösségfejlesztõk
Egyesülete
Levegõ Munkacsoport
Magyar
Szegénységellenes
Hálózat
Magyar
Természetvédõk
Szövetsége
Nonprofit Humán
Szolgáltatók Országos
Szövetsége
Nonprofit Információs
és Oktató Központ
(NIOK) Alapítvány
NOSZA Egyesület
Ökotárs Alapítvány
Önkéntes Központ
Alapítvány
Szociális Szakmai
Szövetség
Szolidaritás Ifjúsági
Alternatíva
Szövetség a
Közösségi Részvétel
Fejlesztéséért

Dr. Vági Márton, elnök részére
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Budapest, 2009. szeptember 22.
Tisztelt Elnök Úr!
A CNNy (Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért) nevű munkacsoport nevében írok
önnek. A szervezet, melyben 15 országos
szervezet mûködik együtt, mint tudja a Nemzeti
Fejlesztési terv (Új Magyarország Fejlesztési
Terv) tervezésének, megvalósításának nyilvánosságát, és ennek során a partnerség elvének megvalósulását követi nyomon.
A munkacsoport tagjai, a civil szervezetek széles
körével együtt, mély megdöbbenéssel értesültek
arról, hogy a TÁMOP 5.5.1 jelű „Közösségi kezdeményezések, programok támogatása” című
konstrukció pályázati kiírása „határozatlan időre
felfüggesztésre került”, gyakorlatilag a beadási
határidő napján. A konstrukció pályázatainak
meghirdetését rengeteg civil szervezet várta immár évek óta – hiszen ez az a konstrukció, mely
lehetőséget ad kisebb szevezet részvételére, közösségi típusú fejlesztések, programok lebonyo50

lítására is. Attól tartunk, ezzel a felfüggesztéssel a megvalósítás komoly
veszélybe kerül, hiszen még a közvetítő szervezet kiválasztása sem
történik meg időben.
A felfüggesztés okáról, körülményeiről, a következő lépésekről hivatalos
információnk nincs, erre az NFÜ honlapján sem találtunk megnyugtató
magyarázatot. Kérem, tájékoztasson minket arról, mi volt a felfüggesztés oka, és hogyan tervezik a konstrukció megvalósításának további lépéseit.
Válaszát előre is köszönöm,

Nizák Péter
soros elnök, CNNy
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Pályázati kiírások egyeztetése – hozzászólások száma
Forrás: www.nfu.hu
Hozzá
szólások
száma

Pályázat

Indult

TIOP 1.2.1 pályázati kiírás

16

2008. január 3.

DDOP 4.1.1 D pályázati kiírása

9

2008. január 9.

GOP pályázati kiírásai

29

2008. január 18.

DAOP 4.1.3 pályázati kiírás

29

2008. január 28.

DDOP 3.1.3 pályázati kiírás

27

2008. január 28.

ÉAOP 4.1.3 pályázati kiírás

7

2008. január 28.

ÉMOP 4.2.1 pályázati kiírás

10

2008. január 28.

KDOP 5.2.2 pályázati kiírás

6

2008. január 28.

NyDOP 5.1.1 pályázati kiírás

12

2008. január 28.

KMOP 4.5.1 pályázati kiírása

7

2008. február 1.

Agóra PóLUS, TIOP 1.3.3 pályázati kiírás

3

2008. február 25.

KMOP 4.4.1.B pályázati kiírás

6

2008. február 28.

GOP 2.2.1, KMOP 1.2.5 pályázati kiírás

3

2008. február 29.

GOP 2.1.2.D, KMOP 1.2.2. pályázati kiírás

2

2008. február 29.

GOP 2.1.3 pályázati kiírás

0

2008. február 29.

GOP 2.2.3 és a KMOP 1.2.7 pályázati kiírás

1

2008. február 29.

EMOP 3.1.2.B pályázati kiírás

4

2008. március 3.

KMOP 4.4.2 pályázati kiírás

1

2008. március 3.

TAMOP 3.3.2 pályázati kiírás

6

2008. március 4.

EAOP 5.1.3 pályázati kiírás

14

2008. március 6.

KÖZOP 3.2 pályázati kiírás

12

2008. március 10.

DAOP 1.2.1

31

2008. március 25.

DDOP 1.1.3

3

2008. március 25.

EAOP 1.1.2

9

2008. március 25.

EMOP 1.2.1

16

2008. március 25.

KDOP 1.2.1

4

2008. március 25.
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KMOP 1.5.2

10

2008. március 25.

NYDOP 1.1.1.A

27

2008. március 25.

TIOP 3.4.2.

17

2008. április 3.

ÁROP 1.A.2

5

2008. április 8.

ÁROP 3.A.1

13

2008. április 8.

TAMOP 3.2.3

15

2008. április 14.

KEOP 2.2.2

0

2008. április 16.

KEOP 2.2.3.B

4

2008. április 16.

KEOP 6.1.0

8

2008. április 16.

KEOP 6.2.0

5

2008. április 16.

KMOP 3.3.4.A.B - Fenntartható életmód és fogyasztás

22

2008. április 26.

GOP 1.2.2, KMOP 1.1.3.B - Innovációs és technológiai
parkok támogatása

3

2008. április 28.

GOP 1.3.1, KMOP 1.1.4 - Vállalati innováció támogatása

7

2008. április 28.

GOP 1.3.2, KMOP 1.1.5 - Vállalati kutatás-fejlesztési
kapacitás erősítése

9

2008. április 28.

GOP 2.1.4, KMOP 1.2.4 - Környezetközpontú technológia fejlesztés

3

2008. április 28.

GOP, KMOP 1.1.1 - Piacorientált kutatás-fejlesztési
tevékenység támogatása

7

2008. április 28.

GOP, KMOP 1.1.2 - Kutatás-fejlesztési központok
fejlesztése, megerősítése

2

2008. április 28.

KEOP 1.3.0.B

1

2008. április 28.

TIOP 3.3.1

4

2008. május 5.

TAMOP 5.2.5 - Gyermekvédelem

8

2008. május 8.

TAMOP 5.2.5 - Ifjúságügy

25

2008. május 8.

TAMOP 5.2.5 - Kábítószerügy

3

2008. május 8.

TAMOP 3.2.2.A

11

2008. május 20.

TIOP 1.2.3 pályázati kiírása

25

2008. június 3.

TÁMOP 4.2.1 pályázati kiírásai

19

2008. június 13.

TÁMOP 3.1.6 pályázati kiírás

3

2008. június 13.

TÁMOP 4.2.2 innovációt és K+F-t támogató pályázati
kiírásai

25

2008. június 13.

53

TAMOP 3.1.4

58

2008. június 16.

TÁMOP 5.5.6

8

2008. június 25.

TÁMOP 5.5.3 pályázat

17

2008. június 30.

TAMOP 5.3.1 pályázati kiírás

7

2008. július 7.

ÁROP 1.1.5.C pályázati kiírás

36

2008. július 14.

TAMOP 6.2.4.B pályázati kiírás

17

2008. július 14.

Svájci Hozzájárulás 2. prioritási területe -

6

2008. július 18.

Svájci Hozzájárulás 3. prioritási terület

9

2008. július 18.

EKOP 1.A.1 Közigazgatási szolgáltatások elektronizálása

2

2008. július 25.

Magyarország – Szlovákia Határon Átnyúló
Együttműködési Program pályázatai

1

2008. augusztus 22.

DDOP 5.1.2.A Közösségi közlekedésfejlesztés projektgenerálás

1

2008. augusztus 27.

TIOP 1.2.2

6

2008. szeptember 15.

GOP-1.2.1., KMOP-1.1.3.A

30

2008. szeptember 16.

TAMOP 3.2.4 „Tudásdepó-Expressz”

12

2008. szeptember 16.

TAMOP 4.2.3

1

2008. szeptember 16.

TAMOP 3.2.3_2

2

2008. szeptember 17.

Svájci-Magyar Együttműködési Program "K+F-Tudás
alapú gazdaság" pályázat

3

2008. szeptember 30.

Svájci-Magyar Együttműködési Program "Ösztöndíj
Alap" pályázat

6

2008. szeptember 30.

GOP 3.1.1-es pályázathoz kapcsolódó településlista

1

2008. október 1.

Magyarország–Románia Határon Átnyúló
Együttműködési Program

2

2008. október 1.

TAMOP 4.1.1

12

2008. október 1.

TAMOP 3.1.9 Diagnosztikus mérések fejlesztése

4

2008. október 6.

TAMOP 4.1.2.A Tananyagfejlesztés és tartalomfejlesztés

2

2008. október 10.

TAMOP 4.1.2.B Pedagógusképzést segítő szolgáltató
és kutatóhálózatok kialakítása

0

2008. október 10.

TAMOP 4.1.2.C Képzők képzése

2

2008. október 10.

EMOP Turisztikai Desztináció Menedzsment
Szervezetek támogatása

19

2008. november 20.

54

Balatoni Térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment
Szervezetek támogatása

11

2008. november 20.

DAOP 2.1.2.B Turisztikai Desztináció Menedzsment
Szervezetek támogatása

6

2008. november 20.

DDOP 2.1.3.B Desztináció menedzsment szervezetek
kialakítása a régióban

7

2008. november 20.

EAOP 2.1.3 Turisztikai Desztináció Menedzsment
Szervezetek támogatása

12

2008. november 20.

KDOP 2.2.1.A Turisztikai Desztináció Menedzsment
Szervezetek támogatása

10

2008. november 20.

KMOP 3.1.2.C Turisztikai Desztináció Menedzsment
Szervezetek támogatása

9

2008. november 20.

NYDOP 2.4.1.A Turisztikai Desztináció Menedzsment
Szervezetek támogatása

7

2008. november 20.

TAMOP 3.3.5.A Tanoda programok támogatása

12

2008. november 25.

TAMOP 5.2.2. Biztos Kezdet programok elterjesztése

7

2008. november 28.

TAMOP 3.2.8.B Múzeumok Mindenkinek Program

7

2008. december 1.

TAMOP 5.5.4 Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában

3

2008. december 4.

TAMOP 1.4.3 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok

0

2008. december 8.

TAMOP 2.2.4

10

2008. december 8.

TAMOP 5.4.7

11

2008. december 8.

TAMOP 3.3.5.B

0

2008. december 17.

GOP 4.3, KMOP 1.3.3 pályázatai -Új Magyarország
Kockázati Tőkeprogram

18

2008. december 19.

TAMOP 3.3.3

3

2008. december 22.

GOP 2.1.1.A, KMOP 1.2.1.A

24

2009. január 12.

GOP 2.1.1.B, KMOP 1.2.1.B

34

2009. január 12.

GOP 2.1.1.C

31

2009. január 12.

TAMOP 1.4.4

7

2009. január 13.

DAOP 1.3.1.A

4

2009. január 20.

TAMOP 5.5.2 Az önkéntesség elterjesztése

13

2009. február 6.

KEOP 4.2.0

18

2009. február 17.

KEOP 4.4.0

5

2009. február 17.

55

KEOP 5.2.0.A

2

2009. február 17.

KEOP 5.2.0.B

1

2009. február 17.

KEOP 5.3.0.A

6

2009. február 17.

KEOP 5.3.0.B

8

2009. február 17.

KEOP 5.4.0.A

0

2009. február 17.

ROP Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése

21

2009. február 23.

TAMOP 6.2.2 A

11

2009. február 25.

TAMOP 6.2.2 B

11

2009. február 25.

TAMOP 3.4.1.A

10

2009. február 26.

TAMOP 1.1.1.B

4

2009. február 27.

TAMOP 3.4.1.B

1

2009. március 6.

Magyar-Horvát Együttműködési Program első pályázati
kiírásai

2

2009. március 9.

TAMOP 2.3.3.A

56

2009. március 12.

ROP Akadálymentesítés

31

2009. március 13.

ROP Telephelyfejlesztés

77

2009. március 13.

TAMOP 3.4.3 Iskolai tehetséggondozás

4

2009. március 16.

TAMOP 3.4.4.B Országos Tehetségsegítő Hálózat
kialakítása-Magyar Géniusz Tehetségsegítő Program

4

2009. március 17.

TAMOP 2.2.3

3

2009. április 16.

DDOP 5.1.5.D, KDOP 4.1.1.C

3

2009. április 22.

Kerékpárforg-i hálózat fejlesztése komplex programmal
kezelendő LHH kistérségekben

7

2009. május 6.

Önkormányzati utak fejlesztése a komplex programmal
kezelendő LHH térségekben

2

2009. május 7.

Belterületi utak fejlesztése

10

2009. május 11.

TAMOP 2.4.2.A

4

2009. május 11.

TAMOP 2.4.2.B

1

2009. május 11.

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások
fejlesztése

6

2009. május 14.

Kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése az LHH33 kistérségekben

3

2009. május 15.

Kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése nem LHH
kistérségekben

4

2009. május 15.

ROP ipartelepítés

6

2009. május 15.

56

Belterületi csapadék- és belvízelvezetés a nem LHH
kistérségekben

0

2009. május 18.

DDOP 5.1.5.C

0

2009. május 18.

GOP 1.1.1, KMOP 1.1.1

14

2009. május 18.

GOP 1.1.2, KMOP 1.1.2

7

2009. május 18.

GOP 1.3.2., KMOP 1.1.5

5

2009. május 18.

GOP 3.2.1, KMOP 1.4.2

0

2009. május 18.

DDOP3.1.2.A, B Integrált kis- és mikrotérségi oktatási
hálózatok és központjaik fejlesztése

6

2009. május 20.

EMOP 4.3.1.A, NYDOP 5.3.1.A

1

2009. május 20.

Közoktatás fejlesztés komplex programmal kezelendő LHH
kistérségekben

11

2009. május 20.

Közösségi közlekedés fejlesztése komplex programmal
kezelendő LHH kistérségekben-lezárult

3

2009. május 20.

Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Határon
Átnyúló Együttműködési Program-lezárult

1

2009. május 20.

TAMOP 5.5.1

15

2009. május 20.

DAOP 5.1.2.B A városi örökség megőrzése és korszerűsítése

0

2009. május 21.

DAOP 5.1.2.D Integrált városfejlesztés az LHH kistérségekben

0

2009. május 21.

DDOP 4.1.1.B Integrált városfejlesztési akciók az LHH-33
kistérségekben

0

2009. május 21.

EAOP 5.1.1.E, F

1

2009. május 21.

EMOP 3.1.3.A, B

0

2009. május 21.

KDOP 3.1.1.C Kistelepüléseken településkép javítása

5

2009. május 21.

KMOP 3.3.3

1

2009. május 21.

KMOP 5.2.1.A

0

2009. május 21.

NYDOP 3.1.1.D

0

2009. május 21.

EAOP 5.1.1.G

8

2009. május 22.

LHH kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése,
korszerűsítése

2

2009. május 22.

EMOP 3.1.2.D

11

2009. május 26.

TAMOP 5.1.1

11

2009. május 27.

GOP 1.2.1, KMOP 1.1.3.A Akkreditált innovációs
klaszterek támogatása

34

2009. május 29.

57

GOP 1.3.1.B Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása

3

2009. május 29.

LHH kistérségek üzleti infrastruktúra fejlesztése

18

2009. május 29.

GOP 2.2.1, KMOP 1.2.5

9

2009. június 2.

GOP 2.2.3

9

2009. június 2.

GOP 3.4.1

7

2009. június 2.

KMOP 3.2.1.A

11

2009. június 2.

KMOP 3.2.1.B

14

2009. június 2.

KMOP 3.2.3

1

2009. június 2.

TAMOP 6.1.2. LHH

15

2009. június 4.

DDOP 4.1.2.B

0

2009. június 8.

Magyarország–Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési
Program 2. pályázatai

6

2009. június 8.

TIOP 3.3.1

5

2009. június 8.

TAMOP 5.3.3

94

2009. június 9.

TAMOP 5.1.1_3 LHH kistérségek projektjei - WiFi Falu

9

2009. június 10.

KMOP 2.3.1.D Dunai közlekedés fejlesztése

0

2009. június 11.

Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése - konvergencia régiók

16

2009. június 11.

TAMOP 6.1.2.A Egészségre nevelő és szemléletformáló
életmódprogramok

31

2009. június 11.

TAMOP 2.3.3.B

68

2009. június 15.

TIOP 1.2.3

6

2009. június 15.

TIOP 2.2.5 Korszerű regionális onkológiai hálózat
kialakítása

12

2009. június 15.

TIOP 3.1.1 TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

5

2009. június 15.

TAMOP 5.4.3 Házi segítségnyújtás fejlesztése

10

2009. június 16.

TAMOP 5.4.4

9

2009. június 16.

TAMOP 5.5.3

2

2009. június 16.

ROP vállalati tanácsadás - mind a 7 régióra vonatkozik

24

2009. június 17.

DAOP-2.1.1.B.D.E.F. Versenyképes turisztikai termék és
attrakciófejlesztés

15

2009. június 18.

DDOP 2.1.1.B Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése

2

2009. június 18.

58

DDOP, KDOP, NYDOP A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése

6

2009. június 18.

ÉAOP-2.1.1..B1.B2.C Versenyképes turisztikai termék- és
attrakciófejlesztés

12

2009. június 18.

EMOP 2.1.1.B Turisztikai attrakciók fejlesztése

7

2009. június 18.

KDOP 2.1.1.B A régió arculatát meghatározó integrált és
tematikus vonzerő-fejlesztések támogatása

24

2009. június 18.

KMOP-3.1.1.A.B.C Versenyképes turisztikai termék- és
attrakciófejlesztés

22

2009. június 18.

NYDOP 2.1.1 Történelmi, kulturális örökségének fenntartható hasznosítása, aktív turisztikai programo

12

2009. június 18.

NYDOP 5.3.1.B, KMOP 4.6.1.B Óvodák fejlesztése

4

2009. június 23.

TAMOP 5.1.3

20

2009. június 24.

DAOP 5.1.2.A

5

2009. június 29.

DDOP 4.1.1.A

1

2009. június 29.

EAOP 5.1.1.D

9

2009. június 29.

Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése

16

2009. június 29.

EMOP 3.1.2.A

1

2009. június 29.

KDOP 3.1.1.A, B

1

2009. június 29.

NYDOP 3.1.1.A

1

2009. június 29.

TIOP Közoktatás infrastrukturális fejlesztés

8

2009. június 29.

Svájci-Magyar Együttműködési Program 1. Prioritási
területének pályázati kiírása

35

2009. június 30.

TAMOP 3.3.7

4

2009. június 30.

TAMOP 5.1.1-4,5,8,9

4

2009. június 30.

TIOP 1.2.5

3

2009. június 30.

TIOP 3.5.1

2

2009. június 30.

TAMOP 6.2.4 LHH

4

2009. július 2.

TAMOP 5.1.1_6,7 Képzés-foglalkoztatás hátrányos
helyzetűeknek

8

2009. július 3.

GOP 4.3 .2 és KMOP 1.3.3 .2 Új Magyarország Kockázati
Tőkeprogramok

36

2009. július 7.

DAOP 5.2.1.B, DDOP 5.1.5. A, ÉAOP 5.1.2.D1, ÉMOP
3.2.1.D Térségi vízrendezés

4

2009. július 8.

KEOP 4.2.0.A

5

2009. július 13.

59

KMOP 3.2.1.C

2

2009. július 21.

ROP Üzleti infrastruktúra, befektetési környezet
fejlesztése

25

2009. július 22.

TIOP 2.2.4

17

2009. július 23.

ROP Kereskedelmi szálláshelyek fejlesztése

44

2009. július 24.

TAMOP 5.2.3 Integrált helyi programok a gyermekszegénység csökkentésére

11

2009. július 28.

KMOP 5.2.1.B, KMOP 5.2.2.B Funkcióbővítő rehabilitáció

7

2009. augusztus 4.

ROP Térségi közigazgatási és közszolgáltatási informatikai rendszerek továbbfejlesztése

18

2009. augusztus 7.

TAMOP 2.2.3.B KMR Szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása–TISZK rendszer fejlesztése

0

2009. augusztus 11.

TAMOP 3.2.3 „Építő közösségek”, közművelődési
intézmények az élethosszig tartó tanulásért

0

2009. augusztus 11.

TAMOP 5.4.7 Látássérült embereknek elemi rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a KD régióban

0

2009. augusztus 13.

TAMOP 2.3.3.C "Munkahelymegőrző támogatás képzéssel kombinálva az 5 főnél kisebb mikrovállalkozásoknak a közép-magyarországi régióban" pályázat

0

2009. augusztus 18.

KEOP 4.6.0

0

2009. augusztus 24.

Magyarország - Szerbia IPA pályázati kiírásai

0

2009. augusztus 26.

Svájci-Magyar Együttműködési Program 6. Prioritási
területének pályázati kiírása

3

2009. augusztus 27.

Atipikus foglalkoztatási formák támogatása (TAMOP
2.4.3.A)

4

2009. augusztus 29.

TAMOP 3.1.5.A

16

2009. szeptember 16.

Települési hulladéklerakók rekultivációja - az
egyeztetés lezárult

1

2009. szeptember 16.

Audiovizuális emlékgyűjtés (TAMOP 3.2.9.B)

1

2009. szeptember 16.

GOP 2.1.1.A, KMOP 1.2.1.

50

2009. szeptember 16.

TAMOP 3.4.2

2

2009. szeptember 21.

TAMOP 4.2.1.A

7

2009. szeptember 30.

Kísérleti program az adósságcsapda megelőzése
érdekében (TAMOP 5.3.5 ) - az egyeztetés lezárult

6

2009. október 2.

Bentlakásos intézmények korszerűsítése (TIOP 3.4.2)

18

2009. október 6.

60

Bentlakásos intézmények kiváltása, új kapacitások
létesítése (TIOP 3.4.1)

18

2009. október 6.

TAMOP 5.3.1.B

4

2009. október 6.

TIOP 1.1.1

9

2009. október 16.

TAMOP 3.2.4

1

2009. október 19.

TIOP 1.2.2

2

2009. október 19.

TAMOP 3.2.3_2

3

2009. október 19.

GOP 2.1.2.B
6
2009. január 12.
GOP 2.1.2.C
7
2009. január 12.
GOP 2.1.3
23
2009. január 12.
GOP 1.3.1.A, KMOP 1.1.4
11
2009. január 13.
GOP 1.3.3
10
2009. január 13.

61

62

63

64

