A minisztérium tervezési feladatkörébe tartozó EU-s társfinanszírozású
projektek helyzete (kiemelt projektek, pályázatok)
A/ Az OKM részvétele az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) és operatív
programjainak tervezésében (TÁMOP, TIOP)
A Bajnai-kormány alatt – a gazdasági válság ellenére – folytatódott az Új Magyarország
Fejlesztési Tervben (ÚMFT) lefektetett célok megvalósítása. Az OKM hatékony
érdekérvényesítésének köszönhetően valamennyi területen felgyorsult a pályázati folyamat: a
Kormány által elfogadott 2007-2008. évi akcióterv pályázatainak túlnyomórésze
meghirdetésre került, és megkezdődött a következő két éves tervidőszak, a 2009-2010. évi
akcióterv végrehajtása is. Egyidejűleg lezárult az I. Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása (a
HEFOP és a ROP OKM illetékességébe tartozó intézkedések eredményeiről ld. az 5. pontot).
Az OKM ágazati fejlesztéseit elsősorban az ÚMFT „Társadalmi megújulás” prioritásának
operatív programjai, a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) és a
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) foglalják magukban. Az Európai
Szociális Alap és az Európai Regionális Fejlesztési Alap 85 %-os finanszírozását 15 %-os
hazai társfinanszírozás egészíti ki, amelyet a hazai költségvetés biztosít. Az operatív
programok fő céljához (a munkaerő-piaci részvétel növelése az emberi erőforrás minőségének
javításával) a tárca a köz- és felsőoktatás minőségének, hatékonyságának és
hozzáférhetőségének javításával, továbbá az egész életen át tartó tanulás eszközrendszerének
bővítésével, a formális, informális és nem formális tanulási rendszerek összekapcsolásával, a
kulturális szolgáltatások fejlesztésével járul hozzá.
A humán operatív programok mellett igen jelentős közoktatási fejlesztések valósulnak meg a
regionális operatív programokban: míg a TIOP a közoktatási intézmények informatikai
infrastruktúrájának fejlesztését támogatja, a regionális operatív programok jelentős számú
óvoda- és iskolaépületet újítanak meg. Emellett a regionális operatív programokban jelentős
kulturális fejlesztés is megvalósul: a régiók nagy hangsúlyt fektetnek turisztikai vonzerejük
fejlesztésére és az értékőrző városrehabilitációra. További nagy eredmény, hogy valós
előrelépés történt az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap forrásainak
felhasználása terén. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program – az OKM aktív
közreműködésével elkészült – jogcímrendeletei révén megnyíltak a vidéki élet minőségének
javítására irányuló intézkedések: a vidéki örökség megújítását, a falumegújítást, a falusi
turizmust, a vidéki alapszolgáltatások fejlesztését támogató pályázati lehetőségek. Utóbbi
keretében mintegy 930 intézmény nyerte el az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér címet,
amelyek közül 573 címbirtokos intézmény nyert a kapcsolódó beruházási pályázaton.
Ugyanakkor a tárcához tartozó fejlesztéseket sem kerülhette el a gazdasági válság hatása.
1. A gazdasági válság hatása az OKM kompetenciájába tartozó fejlesztésekre: a
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program módosítása
A Kormány a gazdaságélénkítő csomag keretében 2008 decemberében döntött a TÁMOP és a
TIOP forrásainak átcsoportosításáról: az OKM-et a TÁMOP módosítása nem érintette, a
TIOP módosítása azonban a közoktatás, felsőoktatás és kultúra számára egyaránt
forrásvesztéssel járt.
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A TIOP módosítását az Európai Bizottság CCI 2007 HU 16 1 PO 008 számú, 2009. augusztus
14-i határozatával hagyta jóvá, amelynek értelmében a TIOP 1. Az oktatási infrastruktúra
fejlesztése c. prioritás 7 éves kerete 638.336.922 euróról 562.567.692 euróra csökkent. Az
átcsoportosítás az alábbi konstrukciókat érintette:
Konstrukció

TIOP

Közoktatás

Felsőoktatás
Kultúra

Forráscsökkenés
(Mrd Ft)

TIOP 1.1.1. „A pedagógiai, módszertani reformot
támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” 20072008. évi keretének csökkentése
TIOP 1.3.1. „A felsőoktatási tevékenységek
színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és
informatikai fejlesztések támogatása” 2007-2008. évi
keretének csökkenése
TIOP 1.2.2. Múzeumok iskolabarát fejlesztése
TIOP 1.2.3. Tudásdepó-Expressz
TIOP 1.2.4. Kulturális értékek digitalizálása c.
konstrukció törlése, a keret átcsoportosítása a TIOP
1.2.2. és 1.2.3. javára
TIOP 1.3.3. Agóra Pólus
TIOP 1.3.4. Regionális Tudástár
TIOP forráselvonás és átcsoportosítás összesen a
GOP javára (a TIOP 1.2.4. kivételével)

-6

-8
- 0,55
- 0,66
- 1,3

- 0,5
- 2 Mrd
-16,5 Mrd Ft

Az alábbi táblázat az OKM szakterületeire jutó EU-s forrásokat összegzi 2007-2013
között, a módosulásokat követően (2007-2008-ra 248 Ft/euró, 2009-10-re 260 Ft/euro
árfolyamon. (A megadott összegek indikatív jellegűek, a 2010. április 30-i állapotot tükrözik
az OKM belső nyilvántartása szerint. Az operatív programok pénzügyi lebonyolításáért, a
források követéséért és elszámolásáért a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség irányító hatóságai
felelnek A TÁMOP és TIOP akciótervi konstrukciók 7 éves kereteit csak a 2007-2008. évi
akciótervek mellékletét képező TÁMOP-TIOP exceltábla tartalmazza, amely azonban nem
teljes körű):

OKM
szakterületek
Közoktatás és
Esélyegyenlőség
Felsőoktatás
Kultúra
Összesen

TÁMOP
KEOP EKOP
TIOP ROP-ok
ÚMVP
forrás KMRforrás forrás
Összesen
forrás
forrás
forrás
rel együtt
(Mrd (Mrd
(Mrd Ft)
(Mrd Ft) (Mrd Ft)
(Mrd Ft)
(Mrd Ft)*
Ft)
Ft)
231,27

36,59

139,33

~4

411,19

129,8
26,98
388,05

72,93
29,99
139,51

15,2
~160
314,53

~4
~3
11

221,93
323,97
957,09
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3
3

~101
101

2. 2009. nagy kihívása: a HEFOP és a TÁMOP végrehajtásának felgyorsítása a
forrásvesztés elkerülése érdekében
A 2004-2006. közötti időszakot átfogó I. Nemzeti Fejlesztési Terv Humán Erőforrás Operatív
Programjának (HEFOP) és a 2007-2013. közötti Új Magyarország Fejlesztési Terv
Társadalmi Megújulás Operatív Programja forrásainak minél teljesebb körű felhasználása és a
forrásvesztés minimalizálása érdekében a Társadalompolitikai Kabinet intézkedési terv
kidolgozását rendelte el. Az intézkedési tervet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget felügyelő
NFGM a TÁMOP végrehajtásáért felelős intézmények (szaktárcák, Irányító Hatóság és a
közreműködő szervezetek javaslatai alapján állította össze, havonkénti beszámolási
kötelezettséggel. Az intézkedési terv célja az Európai Bizottság által jogszabályban előírt
elszámolási kötelezettség, az ún. n+3 célok teljesítése volt (a jogszabály szerint a 2007-ben
Magyarország rendelkezésére bocsátott forrásokkal 2010. év végéig, majd ezt követően
évente el kell számolni). A 2010. évi forrásvesztés megakadályozására mindenekelőtt a
szerződéskötések felgyorsítására volt szükség. A Közép-magyarországi Régióra (KMR)
kiemelt figyelmet kellett fordítani, mivel ebben a régióban 2010 végéig mind a
kötelezettségvállalás, mind a számlaalapú kifizetés tekintetében magasabb arányú kifizetést
kell teljesíteni, mint a konvergencia régiókban. A szakmai-tartalmi lépéseken túl az
intézkedési terv kiterjedt a végrehajtás felgyorsítására is.
Az intézkedési terv a gyorsítás érdekében áttekintette a TÁMOP és TIOP OKM-hez tartozó
prioritásainak végrehajtásában részes közreműködő szervezet, az Oktatási és Kulturális
Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága (OKMT) problémáit, és javaslatot tett az okok
megszüntetésére. Az OKMT likviditási problémáinak megoldása érdekében módosult a
finanszírozási szerződés (SLA), amely így kiszámíthatóbb és arányosabb finanszírozást
biztosít a közreműködő szervezet részére (elemei: fix díjelemek arányának emelése,
magasabb összegű előleg, esetleg rendelkezésre állási díj bevezetése).
A TÁMOP Monitoring Bizottságának 2010 április 15-i ülésén az Európai Bizottság
képviselője arról tájékoztatta a bizottságot, hogy az n+3 célértékre és a KMR források
felhasználására vonatkozó EU-s jogszabály módosulása miatt a forrásvesztés kockázata
jelentősen csökkent.
3. A kétéves tervezési ciklusokat átfogó akciótervek módosítása
Az operatív programok végrehajtása kétéves akciótervek keretében történik, amelyek
tervezése a 255/2006. Korm.rendelet 8. §-a szerint a szakminiszter és az irányító hatóság
közös feladata, szakmai tartalma azonban a szakminiszter javaslatán alapul. Az akciótervek
pénzügyi és szakmai tartalma változó: a módosuló jogszabályi és gazdasági környezet,
továbbá a tervezés közben felmerülő szakmai okok miatt a miniszter vagy az NFÜ javaslatára
szükségessé vált az akciótervek módosítása. A gazdasági válság következtében, továbbá a
végrehajtás tapasztalatainak beépítése érdekében 2009-ben megtörtént a 2007-2008. és 20092010. évi akciótervek felülvizsgálata és átfogó módosítása, amely hosszas egyeztetéseket
követően 2009. novemberében zárult le. Az akciótervek módosítása 2009 szeptemberében új
irányt vett: a módosítás célja az addig felmerült problémák kezelésén túl a forrásvesztés
megakadályozása volt, az I.2. pontban ismertetett n+3 szabály teljesítése érdekében. A
Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága jelentése szerint a Társadalmi Megújulás
Operatív Program tekintetében az alábbi pontok tekinthetők kritikusnak:
a) A Közép-magyarországi Régióban felhasználható forrás (KMR) lekötési aránya jóval
elmarad az előirányzotthoz képest
b) A meghozott döntésekhez képest nagyon alacsony a megkötött támogatási szerződések
száma
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c) Igen jelentős a késve indított, vagy még el sem indult konstrukciók köre
A problémák kezelése érdekében az OKM az alábbi lépéseket tette:
1 A 2007-2008. évi akciótervben még el nem indult konstrukciók törlése és a forrás
átcsoportosítása a 2009-2010. évi keretre
2. Új, egyszerű eljárásrendű, gyorsan megvalósítható, nagy forrásigényű konstrukciók
indítása (köztük a természettudományos oktatás módszertanának és infrastrukturális
hátterének megújítását célzó TÁMOP 3.1.3. konstrukció 3 Mrd Ft-os kerettel, és a
közoktatási intézmények tanórán kívüli nevelését támogató, a közoktatási és kulturális
intézmények partnerségén és szoros együttműködésén alapuló TÁMOP 3.2.11.
konstrukció 4 Mrd Ft-os kerettel).
3. A TÁMOP 4 keretében gyors lebonyolítású, nagy forrásigényű új konstrukciók kialakítása
és a pályázatok 2009. december végi meghirdetése.
4. A KMR-források felhasználásának áttervezése az akcióterveken belül (főleg a
felsőoktatási fejlesztéseket tartalmazó TÁMOP 4 prioritáson belül)
5. Tartaléklistás pályázatok támogatása a keret visszamenőleges emelésével
Az akciótervek 2010 márciusában kezdődött újabb módosítása során a Szociális és
Munkaügyi Minisztérium által jelzett KMR forráshiány pótlására a TÁMOP 3. akcióterv
keretéből került sor, 856 millió Ft összegben. A folyamatot a TÁMOP 4 akciótervek 2010.
áprilisi módosítása zárta.
4. A minisztérium feladat- és hatáskörei az ÚMFT tervezésében és végrehajtásában
Az ÚMFT tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos feladat- és hatáskörök túlnyomó
többsége az NFÜ-höz, az NFÜ irányító hatóságaihoz és a közreműködő szervezetekhez (a
TÁMOP és TIOP esetében az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő
Igazgatósága, a regionális operatív programok esetében a VÁTI Nonprofit Kft. és a regionális
fejlesztési ügynökségek) delegált feladat. A tárcák részvétele elsősorban a szakmai tartalom
meghatározásában, érvényesítésében és nyomon követésében áll fenn, az operatív programok
és az akciótervek szakmai tartalmának kialakításában, továbbá a tárcákhoz tartozó pályázatok
és kiemelt projektek tervezésében és monitoringjában való közreműködés révén.
A miniszter hatásköre a fejlesztések tekintetében az alábbiakban foglalható össze:
 részt vesz az operatív programok és akciótervek szakmai kidolgozásában,
 véleményezi az előkészítés alatt álló, jóváhagyott akciótervek, pályázatok és kiemelt
projektek dokumentációját,
 részt vesz a pályázati kiírások kidolgozásában, és a bírálati folyamatban
 tagot delegálhat a Monitoring Bizottságba
 a kizárólag hazai forrásból finanszírozott támogatások és a részben vagy egészben európai
uniós forrásokból finanszírozott támogatások összehangolása, az átfedések kiküszöbölése
Feladat- és hatáskörök minisztériumon belüli megoszlása
Az Oktatási és Kulturális Minisztériumon belül az ÚMFT és az ÚMVP tervezése és
végrehajtása a fejlesztési és gazdasági szakállamtitkár felelősségi körébe tartozik, operatív
szinten a feladatot a Közgazdasági és Fejlesztési Főosztály végzi. A tervezés és végrehajtás
szakmai feladatainak felelősei az egyes szakterületek, amelyek a szakmai feladatokat is a
fejlesztési szakterülettel közösen látják el.
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5. Beszámoló az I. NFT megvalósításáról az OKM vonatkozásában
A Humán Erőforrás Operatív Program (2004-2006) oktatást érintő intézkedéseinek
megvalósítása
A HEFOP-ban az OKM felügyelete alá tartozó intézmények az alábbi intézkedésekben vettek
részt (a táblázatban feltüntettük a hatályos szerződések számát, valamint a pénzügyi
megvalósítás adatait is (az OKMT 2010. április 30-i jelentésének alapján):

Intézkedés neve
HEFOP 2.1 „A hátrányos
helyzetű
tanulók
esélyegyenlőségének
biztosítása
az
oktatási
rendszerben”
HEFOP 3.1. „Az egész
életen át tartó tanuláshoz
szükséges
készségek
és
kompetenciák fejlesztése”
HEFOP 3.3 „A felsőoktatás
szerkezeti
és
tartalmi
fejlesztése”
HEFOP 4.1.2 „Felsőoktatási
intézmények infrastrukturális
feltételeinek
javítása
(ISCED5)”

Intézkedés
kerete
(Ft)

Hatályos
Leszerződött
szerződések támogatás összege
száma db

Teljesülés
foka %

9 433 472 248

341

8 525 043 078

90,37

22 400 000 00

648

21 842 770 915

97,51

7 784 000 000

79

8 227 954 877

105,70%

12 184 804 995

19

13 684 771 979

112,31%

Intézkedés a Humán Erőforrás Operatív Program forrás-felhasználásának maximalizálására
(HEFOP 3.1.3. B)
A HEFOP még fel nem használt forrásainak gyors lekötése és kifizetése, a forrásvesztés
elkerülése érdekében az Európai Bizottság engedélyt adott arra, hogy a HEFOP megmaradt
forrásait egy gyorsan megvalósítható pályázat keretében kerüljenek felhasználásra. A 2009.
márciusában meghirdetett HEFOP 3.1.3./B „A kompetencia alapú oktatási programok
eszközi elemeinek, értékelési eszközeinek, valamint ezek megjelenítésére alkalmas
eszközök biztosítása a HEFOP 3.1. intézkedésben érintett közoktatási intézmények
számára” c. pályázati konstrukció keretében a kompetencia alapú oktatási programokra,
oktatási programcsomagokra, köztük digitális tananyag-tartalmakra, valamint az ezek
megjelenítéséhez szükséges eszközökre pályázhattak a HEFOP korábbi nyertes közoktatási
intézményei. A 2,5 Mrd Ft keretösszegből 253 iskola jutott taneszközökhöz.
Beszámoló az I. NFT Regionális Operatív Program (2004-2006) iskola felújítási
intézkedéséről: ROP 2.3. Intézkedés: óvodai és alapfokú nevelési-oktatási intézmények
infrastrukturális fejlesztése
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Az óvodai és alapfokú nevelési-oktatási intézmények infrastruktúrájának fejlesztésére
irányuló intézkedés célja, hogy csökkentse az oktatás minőségében meglévő különbségeket a
hátrányos helyzetű kistérségekben, főleg azokon a településeken, amelyeken magas a
hátrányos helyzetű csoportok és a roma származású lakosság aránya. Az infrastrukturális
fejlesztéseknek az alábbi specifikus célokat kellett szolgálniuk:
 Az oktatás minőségének és hatékonyságának növelése, valamint az informatikai
technológiák elterjedésének támogatása az általános iskolákban;
 Az esélyegyenlőség biztosítása és az integrált nevelés-oktatás elősegítése;
 Az óvodai férőhelyek bővítése
Az intézkedés keretében az óvodák, alapfokú nevelési-oktatási intézmények, a fenntartó
önkormányzatok és egyéb szervezetek (pl. egyházak, alapítványok), valamint ezek
konzorciumai pályázhattak.
Eredmények:

Régió

Támogatási
döntéssel
rendelkező
pályázatok
száma (db)

DAOP
DDOP
ÉAOP
ÉMOP
KMOP
KDOP
NYDOP
Összesen

16
26
30
41
6
5
4
128

Támogatási
döntéssel
rendelkező
pályázatok
támogatási
összege (Ft)
2 572 047 393
2 433 402 183
4 435 130 378
4 799 397 075
1 173 212 447
719 503 051
512 001 792
16 644 694 319

2010.04.26-ig
aláírt
támogatási
szerződések
száma (db)

Az aláírt
támogatási
szerződésekben
szerződött
támogatási összeg
(Ft)

16
26
30
41
6
5
4
128

2010.04.26ig már
átadott és
lezárt
projektek
száma (db)

2 572 047 393
2 430 185 716
4 435 130 378
4 788 928 182
1 173 212 447
717 528 051
512 001 792
16 629 033 959

16
26
30
41
6
5
4
128

2010.04.26-ig
kifizetett
támogatás
összege (Ft)

2 563 398 529
2 385 516 202
4 349 789 690
4 817 580 754
1 156 836 877
705 245 754
494 893 319
16 473 261 125

B. A végrehajtás eredményei
1. Az OKM eddigi eredményei a 2007-2008. évi akciótervek vonatkozásában:

OKM
szakterület

Előkészítés alatt
levő konstrukciók
száma (db)

Közoktatás
Kultúra

1
0

Felsőoktatás

0

Megjelent
konstrukciók
száma (db
TÁMOP 3.
26
3
TÁMOP 4.
8
TIOP 1.
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Értékelési
szakaszban levő
konstrukciók
száma (db)

Megkötött
támogatási
szerződések
száma (db)

5
0

837
131

1

138

Közoktatás
Felsőoktatás
Kultúra

0
0
0

Közoktatás
Felsőoktatás
ÖSSZESEN:

0
0
1

2
2
4
ROP
13
4
62

Meghirdetett
pályázatok
kerete (Mrd Ft)

OKM
szakterület

TÁMOP TIOP

ROP

2
0
0

1
14
59

6
0
14

348
15
1543
Megítélt támogatás
kerete (Mrd Ft)

Nyertes projektek
száma (db)
TÁMOP TIOP

TÁMOP TIOP

ROP

ROP

Közoktatás

66,99 26,07

106,96

1051

1

356

49,4 1,96

100,56

Felsőoktatás

25,60 59,54

13,61

143

14

15

24,7 58,9

11,68

7,74 25,69

101,30

199

65

161

10,46 23,99

67,47

ÖSSZESEN: 100,33 111,30

221,87

1393

80

532

84,56 84,85

179,71

Kultúra

2. Az OKM eddigi eredményei a 2009-2010. évi akciótervek vonatkozásában:

OKM
szakterület

Előkészítés alatt levő
Megjelent
konstrukciók száma konstrukciók
(db)
száma (db

Közoktatás
Kultúra

5
0

Felsőoktatás

2

Közoktatás
Felsőoktatás
Kultúra

0
1
0

Közoktatás
Felsőoktatás
ÖSSZESEN:

0
1
9

TÁMOP 3.
4
5
TÁMOP 4.
4
TIOP 1.
2
0
2
ROP
11
0
28
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Értékelési
szakaszban levő
konstrukciók
száma (db)

Megkötött
támogatási
szerződések
száma (db)

2
1

0
0

1

0

2
0
2

14
0
38

9
0
17

0
0
52

OKM
szakterületek

Meghirdetett
pályázatok
kerete (Mrd Ft)
TÁMOP TIOP

ROP

Megítélt támogatás
kerete (Mrd Ft)

Nyertes projektek
száma (db)
TÁMOP TIOP

TÁMOP TIOP

ROP

ROP

Közoktatás

12,4

5,8

32,364

0

46

0

0 1,38

0

Felsőoktatás

47,83

0

1,500

0

0

0

0

0

0

Kultúra

11,76 1,95

42,175

0

38

35

0 0,32

15,03

ÖSSZESEN:

71,99 7,75

76,04

0

84

35

0 1,70

15,03

3. Az ágazatot érintő fejlesztések tartalma szakterületenként az alábbiakban foglalható
össze:
3.1 Közoktatás, esélyegyenlőség
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében a közoktatási és esélyegyenlőségi
fejlesztésekre 10 operatív programból (3 ágazati, 7 regionális) mintegy 411,19 Mrd Ft áll
rendelkezésre a 2007-2013-as időszakban.
A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3. „Minőségi oktatás és hozzáférés
biztosítása mindenkinek” c. prioritás célja, hogy a közoktatás rendszerében – az egész életen
át tartó tanulás stratégiájával összhangban – egyszerre javuljon az oktatás eredményessége és
hatékonysága, valamint mindenki számára biztosított legyen a minőségi oktatáshoz való
egyenlő hozzáférés. A fejlesztések támogatják a kompetencia alapú oktatás és a korszerű
pedagógiai módszerek elterjedését, a pedagógiai kultúra korszerűsítését, a sajátos nevelési
igényű gyerekek inkluzív oktatását támogató hálózat kiépítését, a közoktatási rendszer
hatékonyságának javítása érdekében újszerű megoldások és együttműködések kialakítását,
átfogó mérés-értékelési és minőségbiztosítási rendszer megteremtését, segítik az eltérő
oktatási igényű csoportok (nemzetiségi, migráns, SNI) nevelését, oktatását, mindemellett nagy
hangsúlyt fektetnek az iskolai és iskolán kívüli tehetséggondozásra. A közoktatási fejlesztések
további kiemelt célja, hogy a szegregáció csökkentésével, az oktatási esélyegyenlőség
biztosításával hozzájáruljon a halmozottan hátrányos helyzetű, kiemelten a roma tanulók
oktatási helyzetének javításához. A célzott programok mellett a közoktatási fejlesztések
általános alapfeltétele, hogy a pályázók Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervet
fogadjanak el, és elkötelezzék magukat azok végrehajtására.
A TÁMOP 2007-2008. évi akcióterve keretében 68,182 Mrd Ft állt a közoktatási és
esélyegyenlőségi pályázatokra rendelkezésre. Az OKM közoktatási konstrukciói közül
valamennyi előkészítése elindult, túlnyomó többségük 2010. I. negyedév végéig
meghirdetésre is került. A 2009-10-es akcióterv megvalósítása szintén folyamatban van, a
rendelkezésre álló forrás 122,094 Mrd Ft.
A kompetencia alapú oktatás elterjedésének támogatása célkitűzésre a kétéves akcióterv
49,54 Mrd Ft támogatást allokál, amelyből 2010. április 30-ig 670 pályázónak 36,316 Mrd Ft
értékű támogatás került megítélésre. A hatályba lépett szerződéssel rendelkező projektek
száma 660 db, a leszerződött támogatási összeg 36,061 Mrd Ft. A források nagyságrendjét és
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az érintett feladat-ellátási helyek számát tekintve a legjelentősebb pályázat a TÁMOP 3.1.4
„Kompetenciaalapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben”. A pályázat
segítségével a 2009-10-es tanévben 1300 feladat-ellátási helyen kezdődött meg a kompetencia
alapú oktatás módszertanának és eszközeinek elterjesztése, a pedagógusok módszertani
kultúrájának a korszerűsítése, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak fejlesztése. A
pedagógiai kultúra korszerűsítését, az oktatási szektorban dolgozók szakmai kompetenciáinak
fejlesztését támogatja a pedagógusok felsőfokú képzésére lehetőséget nyújtó TÁMOP 3.1.509/A „Pedagógusképzések” c. kiírásra közel 800 pályázatot nyújtottak be, amelyek értékelése,
illetve a támogatási szerződések megkötése jelenleg is folyik. Az átfogó
minőségmenedzsment kialakítására a közoktatásban 2 Mrd Ft-os támogatási kerettel kiemelt
projekt (TÁMOP 3.1.8) irányul, míg a diagnosztikai mérések fejlesztése pályázatos formában
valósul meg (TÁMOP 3.1.9)
A 6,49 Mrd Ft-os támogatási összkerettel rendelkező Közoktatási rendszer hatékonyságának
javítása, újszerű megoldások és együttműködések kialakítása című intézkedés keretében
régiós szinten megkezdődött a minőségi oktatás támogatását szolgáló regionális közoktatási
koordinációs központok kialakítása, amelyre a TÁMOP 3.2.2. „Területi együttműködések,
társulások, hálózati tanulás” c. pályázat nyújtott lehetőséget, 3,3 Mrd Ft keretösszeggel. Az
új tanulási formák és rendszerek fejlesztésére kiírt pályázatokra (TÁMOP 3.2.1) 2,4 Mrd Ft
került elkülönítésre. A támogatói hátteret biztosító kiemelt projekt (3.2.1/A) megvalósítás
alatt áll.
A pályázati kiírások között különösen sikeresnek tekinthetőek Az eltérő oktatási igényű
csoportok oktatásának és a sajátos nevelési igényű tanulók integrációjának támogatása, az
interkulturális oktatás c. intézkedés alatt meghirdetett iskolai tehetséggondozást és
felzárkóztatást, valamint az iskolán kívüli tehetséggondozást célzó pályázat (TÁMOP 3.4.308, TÁMOP 3.4.4/B/08), amelyek támogatási kerete 3,051 Mrd Ft. Utóbbit egy országos
tehetségsegítő hálózat kialakítását célzó kiemelt projekt támogatja (0,7 Mrd Ft-os kerettel).
A halmozottan hátrányos helyzetű és a roma tanulók szegregációjának csökkentése,
esélyegyenlőségük megteremetése a közoktatásban c. intézkedés alatti konstrukciók
tekintetében 2010. április 30-ig 98 db pályázat számára 4,9 Mrd Ft támogatási összeg került
megítélésre. A megjelent pályázatok közül a TÁMOP 3.3.2 konstrukció az esélyegyenlőség
érvényesülését tűzte ki célul, megerősítve az iskolarendszer esélyteremtő szerepét a
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók vonatkozásában. A TÁMOP 3.3.3 fejlesztése arra
irányul, hogy kialakuljon Magyarországon egy olyan hálózat, amely egymást segítő szakmai
hálóként összefogja a hátrányos helyzetű/roma tanulókat integráltan oktató, szolgáltató
intézményeket, szakmai műhelyeket, egyetemi kutatási és képzési központokat. A TÁMOP
3.3.5/A „Tanoda programok támogatása” című konstrukció fő célja az iskolai lemorzsolódás
csökkentése és a továbbtanulási utak megerősítése a halmozottan hátrányos helyzetű, roma,
valamint a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló és a migráns tanulók körében.. A pályázat
eredményeként 59 db támogatási szerződés aláírása történt meg, összesen 1,25 Mrd Ft
támogatási összeggel.
A 2007-2008. akcióterv keretében az irányító hatóság döntése szerint – adatvédelmi okokra
hivatkozva, valamint a közoktatáshoz való kapcsolódás megkérdőjelezése miatt – nem valósul
meg a TÁMOP 3.3.4. „Láthatatlan kollégium” c. program. Megfelelő pályázatok hiányában
csak a 2009-2010. évi akcióterv keretében kerül sor az „Antidiszkriminációs jelzőrendszer
(TÁMOP 3.3.5 B) c. pályázat meghirdetésére is.
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A közoktatás tartalmi megújulását kiegészíti a közoktatási intézményeknek az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból történő infrastrukturális fejlesztése. A Társadalmi
Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) 1. „Az oktatási infrastruktúra fejlesztése” c.
prioritása keretében kerül sor az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges formális, nemformális, informális oktatás infrastrukturális feltételeinek megteremtésére. Megtörténik az
iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése, a pedagógiai, módszertani reformot
támogató, és az országos mérés-értékelési rendszerek infrastruktúrájának, valamint a
közoktatás információs rendszereinek a fejlesztése. A támogatások a közoktatási intézmények
jelentős része számára egységes alapinformatikai infrastruktúrát biztosítanak, hozzájárulva a
területi különbségek mérsékléséhez és kiegyenlítéséhez. A fenti célokat szolgáló
konstrukciókra a TIOP 2007-08. akcióterve 26,07 Mrd Ft-ot, a 2009-10. évi akcióterv 8,6
Mrd Ft-ot allokál.
A megvalósítás szakaszában van a TIOP 1.1.2 „Hatékony informatikai infrastruktúra a
közoktatásban” c. a kiemelt program (leszerződött támogatási összeg:1,96 Mrd Ft). A 24 Mrd
Ft-os támogatási keretösszeggel meghirdetett TIOP 1.1.1/07 „A pedagógiai, módszertani
reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” c. konstrukció pályázati ablaka
április 30-án zárult. A pályázat révén az iskolák nagy része még ebben a tanévben hozzájuthat
az igényelt IKT-eszközökhöz. A 2009-10. évi akciótervi időszakhoz tartozó újabb
informatikai fejlesztési pályázat (TIOP 1.1.1/09) a közoktatási intézmények informatikai
eszközellátottságának javítását célozza meg, elsősorban laptop beszerzés útján, a
rendelkezésre álló 4,3 Mrd Ft erejéig. A pályázati ablak 2010. február 28-án zárult, 190 db
pályázat érkezett be, amelyek értékelése jelenleg is zajlik.
Mind a TÁMOP, mind a TIOP külön forrásokat allokál a leghátrányosabb helyzetű (LHH)
kistérségek számára. A csak a 33 LHH kistérség által pályázható forrás a TÁMOP 3.3.7
konstrukció esetében 6,9 Mrd Ft, a TIOP 1.2.5. esetében 1,15 Mrd Ft. A pályázatok bírálata
lezárult.
A pályázatos konstrukciók részletes felsorolását és összefoglaló adatait a beszámoló végén
található E/1. sz. táblázatban, a kiemelt projekteket pedig az E/5. sz. táblázat részeként
tüntettük fel, míg a pályázatok aktuális állásáról az F) fejezet alatt számolunk be.
Közoktatási fejlesztések a regionális operatív programokban
A minőségi oktatás megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítását, az egészséges és
korszerű tanulási feltételek megteremtését szolgálja a közoktatási intézmények
beruházásainak (infrastruktúra és eszközfejlesztés) célirányos támogatása Regionális
Operatív Programok (ROP) belül, az Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszírozása
mellett. A 2007 szeptemberében meghirdetett iskola felújítási program keretében lehetővé vált
a korszerűtlen, lelakott iskolaépületek felújítása, korszerűsítése, korszerű nevelési-oktatási
intézmények kialakítása a pedagógiai reformfolyamatoknak megfelelően. A program
keretében a közoktatási funkciók széles vertikumának támogatására kerül sor, az óvodai
feladat-ellátási helyektől kezdve az iskolai (alap- és középfok) intézményegységek
támogatásáig, beleértve a diákotthonok, kollégiumok és a gyógypedagógiai intézmények
fejlesztését is. A 2007 - 2013-as időszakban a 7 Regionális Operatív Programban összesen
mintegy 139,33 Mrd Ft áll rendelkezésre a közoktatási intézmények infrastruktúra
fejlesztésére.
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A 2007-2008-ban meghirdetett pályázatok jelenleg már a megvalósulás szakaszában vannak,
illetve egyötödük esetében már a műszaki átadás is megtörtént. A még rendelkezésre álló
keretből 2009-2010-ben újabb pályázatok kerültek meghirdetésre, melyek beadási határideje
2009 októbere és 2010 májusa között van. A már lezárult pályázatok bírálata megkezdődött.
.
A 2007-2008-ban meghirdetett projektek állása 2010. április 30-án (a VÁTI Nonprofit Kft.
adatai alapján):
A 2007-2008-as, több körben meghirdetett kiírásokban összesen 365 intézmény nyert el
előzetes támogatást, melyek közül 2010. április 30-ig 356 db projekt nyerte el a végleges
támogatást, mintegy 100,6 Mrd Ft összegben. Közülük 353 db projekt támogatási
szerződése került megkötésre összesen 99,45 Mrd Ft támogatási összeggel, melyekből
2010. április végéig átadásra került 85 db projekt 17,24 Mrd Ft támogatási összeggel az
alábbi táblázat szerint:

Régió

Végleges NFÜ
döntéssel
Támogatási összeg
rendelkezők
(Ft)
2010.03.24-ig
(db)

KM

62

12 567 017 122

ÉA
ÉM
DA
NYD
KD
DD
Összesen:

66
63
60
43
37
25
356

22 247 655 618
14 236 541 235
13 882 639 578
8 117 913 872
9 491 438 558
20 016 079 458
100 559 285 441

Megkötött
támogatási
szerződések
száma
2010.04.30-ig
(db)

Leszerződött
támogatási összeg
2010.04.30-ig (Ft)

db

Támogatási
összeg (Ft)

62
64
63
59
44
36
25
353

12 567 017 122 Ft
21 619 093 760 Ft
14 236 541 235 Ft
13 682 680 746 Ft
8 016 327 593 Ft
9 313 702 216 Ft
20 016 079 458 Ft
99 451 442 130

35
15
6
9
9
10
1
85

6 269 967 048
4 204 698 188
694 394 918
1 305 453 637
1 666 916 944
2 401 453 018
692 223 872
17 235 107 625

Átadott projektek
2010.04.30-ig

Prognosztizált adatok a 2007-2008-ban meghirdetett közoktatás fejlesztési projektek
befejezéséről (kumulált adatok):
A jelenleg 353 db támogatási szerződéssel rendelkező projektből 290 db megvalósulása
várható a 2010/2011 tanév végéig (2011. június 15-ig). A megvalósításra összesen 24 hónap
áll rendelkezésre, így a teljes projektállomány zárása legkésőbb 2012-ben várható.
A 2009/2010 tanév végére (2010. június 15-e), a 2010 év végére és a 2010/2011 tanév végére
(2011. június 15-ig) várhatóan megvalósuló közoktatás fejlesztési projektek régiónkénti
bontását a következő táblázat tartalmazza (kumulált adatok):

Régió
KM
ÉA

2009/2010. tanév végéig
2010/2011. tanév végéig
2010. december végéig
(2010. június 15-ig)
(2011. június 15-ig)
átadásra kerülő
átadásra kerülő
átadásra kerülő
projektek
projektek
projektek
Támogatási
Támogatási
Támogatási
db
db
db
összeg (Ft)
összeg (Ft)
összeg (Ft)
38
7 012 196 945 44
8 701 091 511 62
12 567 017 122
22
6 556 660 964 54
18 044 597 486 56
18 523 790 236
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ÉM
DA
KD
NYD
DD
Összesen

17
15
13
14
1
120

3 769 272 108
2 435 391 230
3 512 451 221
3 008 512 324
692 223 872
26 986 708 664

44
50
28
25
14
259

9 350 215 682
10 699 068 766
7 305 325 691
5 009 924 498
10 823 127 135
69 933 350 769

46
58
28
25
15
290

10 034 584 324
17 969 733 782
7 305 325 691
5 009 924 498
11 309 082 085
82 719 457 738

A 2009-2010-ben meghirdetett pályázatok
2010 januárjában, akcióterv módosítás keretében a KMOP 4.6.1/B konstrukció esetében
megemelték a rendelkezésre álló forrást 3 milliárd Ft-tal. Így 2009-2010-ben a közoktatási
kiírások kerete a közép-magyarországi és a konvergencia régiókban összesen 32,36 milliárd
Ft. A megjelent pályázatok között vannak kizárólag óvodák fejlesztésére, óvodák és iskolák
fejlesztésére, illetve csak LHH kistérségekre vonatkozó kiírások. Ezen pályázatok beadási
határideje 2009 októbere és 2010 májusa között van. A már lezárult pályázatok bírálata
folyamatban van.
3.2 Felsőoktatás
A hazai felsőoktatás az elmúlt évtizedekben elsődlegesen mennyiségi változásokon ment
keresztül, ennek során megtöbbszöröződött a hallgatói létszám, és az intézmények száma is
jelentősen bővült. Mindeközben háttérbe szorult a minőségi fejlesztés, a hatékony működés, a
képzés megfeleltetése a munkaerőpiac változó igényeinek, a korszerű informatikai eszközökre
épülő szolgáltatások kiépítése, így a magyar felsőoktatás – a jelentős szerkezeti átalakítások
mellett – nem felel meg a nemzetközi és hazai gazdasági és társadalmi elvárásoknak.
További probléma, hogy a felsőoktatás infrastrukturális fejlődése az elmúlt két évtizedben
nem tudott lépést tartani sem a hallgatói létszám növekedésével, sem a gazdasági, társadalmi
és tudományos kihívásokkal. A képzési, kutatási és oktatói terek nem felelnek meg a
versenyképes tudás átadásához szükséges feltételeknek, valamint a korszerű K+F
követelményrendszernek. Napjainkban hiányoznak a technológiatranszfer infrastrukturális,
technológiai feltételei. A nem megfelelő infrastruktúra gyenge szolgáltatási szintet tesz
lehetővé a felsőoktatási intézmények számára, ellehetetleníti a gazdasági, munkaerőpiaci
szereplőkkel való intenzív kapcsolatot, és tartós lemaradást eredményez az egységes európai
felsőoktatási térségben.
A fenti problémákra jelentenek választ a 2007-2013-as időszakban a felsőoktatás terén
tervezett tartalmi és infrastrukturális fejlesztések, amelyekre 221,93 Mrd Ft támogatás jut. A
fejlesztések három ágazati (TÁMOP, TIOP, KEOP) és hét regionális program (ROP-k)
keretében valósulnak meg. A támogatások szorosan kapcsolódnak a felsőoktatási reformhoz,
a Bolognai Folyamatokhoz, és elősegítik, valamint felgyorsítják a tudás alapú társadalom
kialakulását.
A terület tartalmi fejlesztését a Társadalmi Megújulás Operatív Program 4. „A
felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében” c.
prioritása támogatja, amelyre a hét éves időszakban 129,8 Mrd Ft áll rendelkezésre. A
prioritás fő célja a felsőoktatásban folyamatban levő reformok végrehajtásának támogatása,
illetve felgyorsítása, különös tekintettel az EU Lisszaboni Stratégia átfogó célkitűzéseihez,
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mindenekelőtt a tudásalapú gazdaság kiépítéséhez kapcsolódó tevékenységekre. A prioritás a
felsőoktatás versenyképességéhez, a bolognai szerkezetváltáshoz, és a tudásalapú gazdaság
kihívásainak való megfeleléshez szükséges tartalom-, módszertan-, és szolgáltatásfejlesztést
célozza meg, különös tekintettel a felsőoktatás és a munkaerőpiac kapcsolatának erősítésére,
az intézményirányítás hatékonyságának növelésére, a kutatás-fejlesztési kapacitások
bővítésére, valamint a műszaki és természettudományi képzési terület kapacitásainak
fejlesztésére.
A 2007-2008-as TÁMOP 4. akcióterv kerete: 25,6 Mrd Ft, ebből lekötött 24,7 Mrd Ft. Az
akcióterv keretében valamennyi pályázatos konstrukció (5) megjelent, a pályázatos
konstrukciók mindegyike rendelkezik hatályos támogatási szerződéssel. A TÁMOP 4-ből
három kiemelt projekt indult el (4.1.3, 4.1.4 ill. 4.2.5), ebből 2 projekt Támogatási
Szerződéssel is rendelkezik. Az eddigi TÁMOP támogatói döntések összegszerűen
elmaradnak az előzetesen elvártaktól, azonban a nyertes pályázatok és a kiemelt projektek
várhatóan képesek lesznek lefedni az OP-ban rögzített célokat és tevékenységeket.
A 2009-2010-es TÁMOP 4. akcióterv kerete: 85,5 Mrd Ft, ebből meghirdetett 47,8 Mrd Ft. 4
pályázat megjelent, további 4 pályázat előkészítés alatt áll, megjelenésük 2010 második
félévében várható.
Az n+3 célok elérése érdekében hozott intézkedések a TÁMOP 4. akciótervében
A TÁMOP 4. prioritás keretében a tervezett ütemezéstől való elmaradások a konvergencia
régiók, de különösképpen a KMR régió vonatkozásában veszélyeztetik a források teljes körű
felhasználásnak teljesíthetőségét, ezért az OKM fontosnak érzi, hogy a felsőoktatási
fejlesztések felgyorsítása és az n+3 célok forrásvesztésének minimalizálása érdekében egyes
konstrukciók minél hamarabb indítása, valamint egyes konstrukciók áttervezése
(forrásbővítése és új elemekkel való kiegészítése) vált szükségessé. A fenti cél érdekében a
2009-2010 AT keretében az alábbi pályázatok jelentek meg:

TÁMOP 4.1.1./A „Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban”

TÁMOP 4.1.2/A2 „Tartalomképzés, képzők képzése különös tekintettel a matematika
, a természettudományok, műszaki és informatikai, valamint pedagógiai képzésekre és azok
fejlesztésére”

TÁMOP 4.2.1./B Kutatási projektek és kutatási szolgáltatások támogatása, a
felsőoktatási intézmények kutatási feltételrendszerének javítása valamint a kiemelt, stratégiai
kutatások, és a kapcsolódó kutatási szervezetfejlesztés támogatása
2010. április elején a fenti mindhárom pályázat bírálati szakasza lezárul, jelenleg a
szerződéskötések vannak folyamatban.

2010. április 21-én megjelent a TÁMOP 4.2.2/B „Tudományos képzés műhelyeinek
támogatása” c. pályázati konstrukció, melynek kerete 8,64 Mrd Ft.
A felsőoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztését a Társadalmi Infrastruktúra
Operatív Program 1. „Oktatási infrastruktúra fejlesztése” c. prioritása támogatja, a
felsőoktatás gazdasági és társadalmi igényekhez való alkalmazkodásához szükséges formális,
nem-formális és informális oktatás infrastrukturális feltételeinek megteremtésével, amelyre a
7 éves időszakban 72,93 Mrd Ft támogatási összeg került betervezésre.
Az infrastrukturális fejlesztések során megújulnak a felsőoktatási intézmények hallgatói-,
oktatói-, kutató terei, eszközállománya és informatikai felszereltsége. Ennek keretében az
operatív programok jelentős fejlesztéseket tesznek lehetővé a pólusvárosok egyetemei,
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főiskolái, valamint a Közép-magyarországi régió jelentősebb felsőoktatási intézményei
számára.
A 2007-2008-as TIOP 1. akcióterv teljes kerete, 59 Mrd Ft lekötésre került. A 2009-2010-es
TIOP 1. akcióterv kerete: 12,1 Mrd Ft, pályázati kiírás még nem jelent meg.
A TIOP 1.3.1. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges
infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása c. konstrukció keretében két körben
13 felsőoktatási intézmény 54,9 milliárd Ft támogatásban részesült. További
infrastrukturális fejlesztések a Közép-magyarországi Regionális Operatív Program keretén
belül valósulnak meg. A KMOP 4.2.1.B) A felsőoktatási tevékenységek színvonalának
emeléséhez szükséges infrastruktúra és IKT fejlesztése c. pályázat (a TIOP 1.3.1 pályázat
ikerkonstrukciója, 2 Mrd Ft kerettel) általános célja a felsőoktatási intézmények oktatással,
kutatással, vállalkozással kapcsolatos IKT infrastruktúrájának fejlesztése annak érdekében,
hogy a tudásalapú társadalom és gazdaság követelményeinek megfelelő, európai és globális
értelemben véve is versenyképes szolgáltatásokat legyenek képesek nyújtani. A 2007-2008-as
pályázat keretében 12 db intézmény nyert támogatást (a megítélt támogatás kerete 1,538 Mrd
Ft).
A Közép-magyarországi Operatív Programban kiemelt fejlesztések is megvalósulnak: a 20072008-as időszakban a felsőoktatás tartalmi és infrastrukturális fejlesztéseire 11,61 Mrd Ft
támogatás jelent meg alábbi fejlesztések megvalósítására:
 Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai felsőfokú zenei oktatás megújuló központja
Budapesten (megjelent keret: 9,95 Mrd Ft)
 Központi felsőoktatási információs infrastruktúra fejlesztése (NIIFI) (megjelent keret:
0,16 Mrd Ft)
 Regionális Tudástranszfer Központ (Szent István Egyetem) (megjelent keret: 1,5 Mrd Ft)
A pályázatos konstrukciók részletes felsorolását és összefoglaló adatait a beszámoló végén
található E/2. sz. táblázatban, a kiemelt projekteket pedig az E/5. sz. táblázat részeként
tüntettük fel, míg a pályázatok aktuális állásáról az F) fejezet alatt számolunk be.
3.3 Kultúra
Magyarország – az Európai Unióban egyedülálló módon, az Európai Szociális Alap forrásait
is felhasználva – az EU-s támogatások körében igen jelentős, az ország teljes területét lefedő,
a lakosság széles körét érintő ágazati kulturális fejlesztést valósít meg, 56,97 Mrd Ft értékben
(a TIOP és a TÁMOP keretében). Ezt a fejlesztési forrást növelik a regionális operatív
programokban (ROP-ok) megvalósuló turisztikai és kulturális célú városrehabilitációs,
valamint az EKOP és KEOP és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében
támogatott kulturális fejlesztést célzó beruházások. Így a kultúra tartalmi és infrastrukturális
támogatására összesen mintegy 323,96 Mrd Ft jut a 2007-2013-as időszakban.
3.3.1 Kulturális fejlesztések a TÁMOP-ban és a TIOP-ban
A kulturális fejlesztések az egész életen át tartó tanulás stratégiájának megvalósításához
járulnak hozzá, az oktatással szorosan együttműködve. 2007-2013 között a legszélesebb
lakossági kört elérő három intézményrendszer, a közművelődési intézmények, a könyvtárak
és a múzeumok megújítására, átfogó korszerűsítésére kerül sor. Alapvető cél a kulturális
intézmények szolgáltatásainak megújítása, a nem formális, informális tanulásban betöltött
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szerepük erősítése. A TÁMOP egyes intézkedései a kulturális szolgáltatások fejlesztését
célozzák: új, a lakosság igényeihez jobban alkalmazkodó, a tudáshoz, információkhoz való
hozzáférést segítő, egyben a szabadidő változatosabb eltöltését szolgáló programokkal. A
közművelődési szolgáltatások fejlesztése elsősorban az intézmények felnőttképzési
kapacitásának bővítésére irányul, egyben sokrétű nem formális képzési lehetőséget teremt a
leendő munkavállalók kompetenciáinak fejlesztése érdekében. A múzeumi szolgáltatások
fejlesztése a gyermek- és ifjúsági korosztályra fókuszál: célja múzeumpedagógiai programok
fejlesztése és bekapcsolása az iskolai oktatás rendszerébe. A könyvtári szolgáltatások
fejlesztése a könyvtári ellátás területi különbségeinek kiegyenlítésére irányul.
A TIOP révén – szorosan a TÁMOP-ban megvalósuló szolgáltatásfejlesztésekhez igazodva –
megújul az intézmények infrastruktúrája és felszereltsége, új, korszerű közönségszolgálati
terek jönnek létre, a lakosság széles köre számára elérhető informatikai hálózattal, a közönség
számára is igénybe vehető számítógépekkel.
A közművelődési infrastruktúra megújításának kiemelkedő jelentőségű programja az Agóra és
az Agóra Pólus. Az Agórák a megyei jogú városokban olyan multifunkcionális, modern
kulturális központokként jönnek létre, amelyek közösségi és rendezvényközpontként,
valamint a nem formális, informális tanulás helyszíneiként nemcsak az adott várost, hanem a
környező térséget is szolgálják, gazdag programkínálattal a gyermekek és fiatalok,
továbbképzési lehetőségekkel, tanfolyamokkal a felnőtt lakosság számára. A fejlesztési
pólusokban, a pólusvárosok egyetemi oktatásához kapcsolódva létrehozandó Agóra Pólus a
térségre jellemző tudás és innováció eredményeit mutatja be a nagyközönségnek, aktív
élményt nyújtva, és tudást közvetítve a látogatóknak.
Az átfogó könyvtárfejlesztés során a városi és települési könyvtárak korszerűsítése történik
meg, legfőbb cél az otthonról is elérhető könyvtári szolgáltatások megteremtése, a legkisebb
települések könyvtári ellátásának biztosítása.
A múzeumok iskolabarát fejlesztése során a múzeumpedagógiai programoknak helyet adó
oktatóterek, gyermekfoglalkoztatók, továbbá nyilvánosan látogatható tanulmányi raktárak
jönnek létre. A fejlesztések célja, hogy a múzeumokban őrzött tudás élővé és élvezhetővé
váljék, segítse az iskolai oktatást, továbbá élményt nyújtson gyermeknek és felnőttnek
egyaránt.
A 2007-2008. évi akciótervi időszakban valamennyi pályázat meghirdetésre került és lezárult.
A TIOP 1.2.1. Agóra és TIOP 1.3.3. Agóra Pólus pályázatok kétfordulós eljárásrendben
zajlottak, a második szakasz bírálata 2010 februárjában zárult le. Az egyfordulós pályázatok
esetében a TIOP 1.2.3. „Tudásdepó Expressz” könyvtári infrastruktúra-fejlesztési pályázat
került kiírásra elsőként 2008 júniusában. Az elhúzódó értékelési szakasz, a pályázói kör
tapasztalatlansága, valamint a közreműködő szervezet kapacitáshiánya miatt e pályázat
szerződéskötési időszaka 2009 októberéig húzódott. A tapasztalatok birtokában a következő
pályázatok bírálati és szerződéskötési időszaka már kedvezőbben alakult. 2009. november
végére a TIOP 1.2.3 „Tudásdepó Expressz – összehangolt könyvtári szolgáltatások
infrastruktúra-fejlesztése”, a TIOP 1.2.2 „Múzeumok iskolabarát fejlesztése” és a TÁMOP
3.2.8/B. „Múzeumok mindenkinek” pályázatok esetében valamennyi támogatási
szerződésmegkötésre került, tehát megkezdődhetett a projektek megvalósítása. 2009 végére
befejeződött a TÁMOP 3.2.3. „Építő közösségek” és a TÁMOP 3.2.4 Tudásdepó Expressz - a
könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó
tanulás érdekébe” c. pályázatok támogatási szerződéseinek megkötése is. Valamennyi
kulturális pályázat esetében jelentős túlpályázás mutatkozott, tehát nagyszámú, jó minőségű
pályázat került tartaléklistára. Ezért az OKM szakterületei három esetben – TIOP 1.2.3,
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TÁMOP 3.2.3. és TÁMOP 3.2.4. – a tartaléklistás pályázatok támogatása mellett döntöttek,
további forrás bevonásával, a 2011-2013. évben rendelkezésre álló forrás terhére. A
tartaléklisták támogatása egyúttal az n+3 célok teljesüléséhez is hatékonyan járul hozzá. A
tartaléklistás pályázatok támogatásáról – az akcióterv-módosítást követően – 2010
januárjában született döntés, a bírálati folyamat lezárult.
A 2009-2010-es akciótervi időszak pályázatai - amelyek a korábbi pályázatok második ütemét
képezik – az eredeti ütemezésnek megfelelően 2009 őszén elindultak. Lezárult a TÁMOP
3.2.3/09 1. kör és a TIOP 1.2.2/09 pályázat bírálata, valamint a TIOP 1.2.3/09 pályázat
beadási időszaka. Ez utóbbi pályázat automatikus eljárásrendben zajlik, tehát a támogatási
okiratok elkészítése folyamatosan zajlik. A moratóriumi intézkedések keretében került sor a
TÁMOP 3.2.3. 2. kör és a TÁMOP 3.2.4. pályázatok benyújtási határidejének 2010. március
31-ig történő meghosszabbítására. Ezen pályázatok esetében a támogatási döntések
meghozatala 2010 nyarára várható.
A 2009-2010. évi akcióterv-módosítások következtében két új kulturális konstrukció született.
Az n+3 intézkedések keretében és a forrásfelhasználás gyorsítása érdekében került sor új
konstrukció létrehozására az iskolák tanórán kívüli tevékenységeinek támogatása céljából. A
konstrukció kedvezményezetti köre a kulturális, művészeti intézményeket, valamint civil
szervezeteket öleli fel, a projektek tartalma azonban az iskolákkal történő együttműködésben
kerül kialakításra, amely a megvalósítás feltétele is. A TÁMOP 3.2.11. „Tanórán kívüli
nevelési feladatok támogatása” c. konstrukció forráskerete 4 Mrd Ft, a pályázat automatikus
eljárásrendben megjelent. A benyújtási határidő a kiírás szerint 2010. március 24-től április
30-ig tartott volna, az NFÜ azonban a Közép- Magyarországi Régióra kiírt pályázat 2010.
március 29-én, a konvergencia régiókra vonatkozó pályázat pedig 2010. március 30-án
további intézkedésig felfüggesztette, mivel a beérkezett támogatási igények összértéke elérte a
konstrukcióban rendelkezésre álló források összegét. Szintén új konstrukcióként került be az
akciótervbe a TIOP 1.2.1/09 Agóra, kizárólag a Nyugat-Dunántúli Régióban meghirdetendő
pályázatként, a 2007-2008-as pályázat maradványának felhasználásával. A konstrukció
ismételt meghirdetésére az operatív programban rögzített területi célok teljesülése miatt van
szükség, mivel az OP valamennyi régióban tartalmazza multifunkcionális központok
kialakítását, azonban a 2007-2008. évi pályázatra a Nyugat-dunántúli Régió megyei jogú
városai sikertelenül pályáztak. A konstrukció nyitása 2010 őszén várható.
3.3.2 Kulturális fejlesztési lehetőségek az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban
(ÚMVP)
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. prioritási tengelyének intézkedései a
vidéki élet minőségének javítására és a vidéki gazdaság diverzifikálására irányulnak, a
kistelepülések kulturális intézményeinek infrastruktúra-fejlesztésére is lehetőséget nyújtva,
mintegy 101 Mrd Ft-os forráslehívási lehetőséggel. Az ÚMVP tervezésének korai
szakaszától kezdve társtárcaként vett részt a tervezésben. A 2009. év folyamán a következő
intézkedések végrehajtása kezdődött meg: „A turisztikai tevékenységek ösztönzése” c.
intézkedés, amely többek között a falusi turizmus fejlesztését támogatja; „A vidéki örökség
megőrzése” c. intézkedés, amely a vidéki kulturális örökség fenntartását, helyreállítását,
korszerűsítését teszi lehetővé; valamint a „Falufejlesztés és –megújítás” c. intézkedés,
melynek keretében többek között a település megjelenésében jelentős szereppel bíró épületek
felújítására igényelhető támogatás.
Különleges fontossággal bír a tárca számára az Integrált Közösségi Szolgáltató Terek
megvalósítására irányuló intézkedés, amely az 5000 fő népességszám alatti települések
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lakosságának megtartása érdekében a helyben elérhető alapszolgáltatások körének bővítését,
minőségének és hozzáférhetőségének javítását célozza többfunkciós szolgáltató központok
létrehozásával, a többnyire kihasználatlan művelődési házak, könyvtárak, vagy egyéb
meglévő közösségi épületek bővítése, felújítása révén. Az IKSZT koncepció mintegy a
multifunkcionális Agóra központok mikrotérségi megvalósulásaként jelenik meg. A 2008-ban
lebonyolított címpályázat eredményeként 879 pályázó nyerte el az IKSZT létesítésére szóló
jogosultságot. A nyertesek számára nyílt meg 2009 őszén az IKSZT beruházási támogatás,
amelyre 810 pályázó nyújtotta be támogatási igényét. Az ÚMVP Irányító Hatóság 2010.
március végén tette közzé a nyertesek listáját: 573 pályázó település kezdheti meg az IKSZT
létesítmény kialakítását, mintegy 25,4 Mrd Ft forrás felhasználásával.
3.3.3 Kulturális célú fejlesztési lehetőségek a Regionális Operatív Programokban
A Regionális Operatív Programok prioritásai között a turisztikai és a településfejlesztési
intézkedések nyújtanak lehetőséget a kulturális intézmények, illetve az épített kulturális
örökség infrastrukturális fejlesztésére, kb. 160 Mrd Ft forrással. A kulturális és
örökségturizmushoz kapcsolódó fejlesztéseket a turisztikai attrakciófejlesztést célzó pályázati
konstrukciók támogatják, amelyekben szövegszerűen jelenik meg az épített kulturális
örökségi értékek, régészeti lelőhelyek és világörökségi helyszínek értékőrző megújítása; a
muzeális intézmények látogatóbarát fejlesztése; kulturális tematikus utak létrehozása és
fejlesztése; valamint kulturális, vallási, művészeti, gasztronómiai rendezvények, fesztiválok
infrastrukturális fejlesztése.
A település- és városfejlesztési prioritás keretében elsősorban városias településekre, térségi
központokra irányuló, szociális, közösségi és gazdasági típusú településfejlesztési projektek
megvalósítására nyerhető támogatás. Az ún. funkcióbővítő városrehabilitációs pályázatok
célja mind a lakosság, mind a befektetők és a turisták számára vonzó városközpontok
kialakítása, amelyek megfelelő szintű gazdasági, kulturális, közösségi, turisztikai stb.
szolgáltatásokat képesek biztosítani úgy, hogy eközben a munkahelyek bővüléséhez is
hozzájárulnak. A 2007-2008. évi pályázatok tapasztalata az volt, hogy bár az akciótervben
nem mindenhol jelent meg egyértelműen nevesítve a kulturális intézmények támogathatósága,
jelentős számú projektnek képezték részét a művelődési ház és könyvtárfelújítások. Az OKM
és a ROP IH együttműködésének eredményeképpen a 2009-2010. időszakra vonatkozó
pályázatokban minden régiót érintően egységes megfogalmazást kapott a fejlesztési területen
lévő kulturális intézmények (önkormányzati könyvtárak, közművelődési intézmények,
muzeális intézmények, színházak, art mozik, sőt templomok és egyházi közösségi célú
épületek) külső és belső felújítása, mint támogatott tevékenység. Tekintettel arra, hogy a
városrehabilitációs pályázatok keretében nem jelentek meg kizárólag a kulturális örökség
megóvására, illetve a kulturális intézmények felújítására irányuló kiírások, így azokról
részletes tájékoztatást és kimutatást nem tudunk adni.
A 2009-2010-es akciótervi időszak turisztikai és településfejlesztési pályázatainak
előkészítésekor a tervezők a lehető legteljesebb mértékben figyelembe vették az OKM
szakterületeinek véleményét. Jelentős eredményünk, hogy a kortárs köztéri műalkotások
megvalósítása nevesítve jelenik meg a turisztikai és a városrehabilitációs pályázatokban, a
vonatkozó szakmai útmutató pedig mindkét pályázat dokumentációjának részét képezi.
Európa Kulturális Fővárosa – Pécs 2010 különleges esemény-sorozat az ország kulturális
életében. A Dél-Dunántúli Regionális Operatív Program keretében olyan kiemelt projektek
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megvalósítására kerül sor Pécsett, amelyek – régi adósság törlesztéseként is – megújítják a
kulturális programoknak helyszínt biztosító városrészeket és új létesítményekkel bővítik a
kulturális intézmények hálózatát. Ezek: a Pécsi Konferencia és Koncertközpont létesítése, a
Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont felépítése, amelyben a város
valamennyi közkönyvtárát integrálják, a Közterek és Parkok Újjáélesztése I-II. üteme, a
Zsolnay Kulturális Negyed felépítése a régi, elavult gyári területen, valamint a Nagy
kiállítótérnek nevezett Múzeum utcai létesítmények újjáépítése (részletesen ld. az F)
fejezetben).
Mindezt látványosan egészítik ki a többi régióban megvalósuló, a Kormány által elfogadott
kiemelt jelentőségű kulturális fejlesztések: a Közép-magyarországi Régióban a
Szépművészeti Múzeum, a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum, a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem és a gödöllői Királyi kastély megújítása, Nyugat-Magyarországon a
fertődi Eszterházy kastély (Eszterháza Közép-Európai Kulturális Központ, 1. ütem). ÉszakMagyarországon az edelényi L’Hullier-Coburg kastély (Kastélysziget kulturális-turisztikai
központ, Edelény) fejlesztésére irányuló kiemelt projektek révén, mintegy 30 milliárd Ft
értékben. Az F) fejezetben bemutatott kiemelt fejlesztések mellett további pályázati források
felhasználása is lehetségessé vált a ROP turisztikai konstrukciók keretei terhére, így az OKM
által fenntartott költségvetési intézmények ezekben is támogatást nyerhettek tervezett
fejlesztéseik finanszírozására.
A pályázatos konstrukciók részletes felsorolását és összefoglaló adatait a beszámoló végén
található E/3. sz. és E/4. sz. táblázatban, a kiemelt projekteket pedig az E/5. sz. táblázat
részeként tüntettük fel, míg a pályázatok aktuális állásáról az F) fejezet alatt számolunk be.
C/ Kiemelt projektek
Az ÚMFT keretein belül az OKM szakmai felügyelete alá tartozó intézmények összesen 36
kiemelt projekttervet nyújtottak be eddig a 2007-2008-as valamint a 2009-2010-es tervezési
időszakban. („Európa Kulturális Fővárosa – Pécs” (EKF) kiemelt projektjeivel együtt)
Szakterületi felosztás szerint a következő projektek szakmai felügyeletét látják el az OKM
szakterületei, valamint a Fejlesztési Főosztály.

Közoktatási és Esélyegyenlőségi terület – összesen 9 db (5 támogatási szerződéssel
rendelkező és 3 nevesített, de támogatási szerződéssel nem rendelkező, 1 db nevesítés előtt
álló kiemelt projekt). (Megjegyezzük, hogy a fentieken túl, az OKM szakmai felügyeletébe
nem tartozó két nemzetiségi önkormányzat kiemelt, közoktatási projektjét a Kormány
nevesítette, melyeket a statisztikákban nem szerepeltetünk, de a projekteket az F) fejezetben
ismertetjük)

Felsőoktatás – 9 db (5 db Támogatási szerződéssel rendelkező, 3 nevesített, de
támogatási szerződéssel nem rendelkező, 1 db nevesítés előtt álló)

Kultúra – 18 db (14 db Támogatási szerződéssel rendelkező, melyek közül 6 az EKF
projektje;, 2 nevesített, de támogatási szerződéssel nem rendelkező, 1 projekt nevesítés előtt
álló és 1 projektet a Kormány elutasított.)
Projektek összköltsége
Igényelt/megítélt támogatások összege
Önerők összege

99 550 996 889 Ft
90 805 737 361 Ft
8 745 259 528 Ft
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Benyújtott számlák összege
Kifizetett számlák összege

17 789 958 629 Ft
13 818 800 839 Ft

Közoktatás és Esélyegyenlőség
A közoktatási és esélyegyenlőségi kiemelt projektek a Társadalmi Megújulás Operatív
Program (TÁMOP) és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) keretében
valósulnak meg, 9 kiemelt projekt összesen 24 638 854 365 Ft támogatási összeggel.
A kiemelt konstrukciók közül 5 db rendelkezik megkötött Támogatási Szerződéssel, összesen
15 875 854 461 Ft támogatási összeggel.
3 db projekt nevesítésre került, azonban Támogatási Szerződéssel még nem rendelkeznek.
Ezek támogatási összege összesen 4 462 999 904 Ft.
1 db projekt nevesítés előtt áll, igényelt támogatása 4 300 000 000 Ft.
24 638 854 365 Ft
Projektek összköltsége
24 638 854 365 Ft
Igényelt/megítélt támogatások összege
0 Ft
Önerők összege
2 978 275 119 Ft
Benyújtott számlák összege
511 300 858 Ft
Kifizetett számlák összege
(Megjegyezzük, hogy a fentieken túl, az OKM szakmai felügyeletébe nem tartozó két
nemzetiségi önkormányzat kiemelt közoktatási projektjét a Kormány nevesítette, melyeket a
statisztikákban nem szerepeltetünk, de a projekteket az F) fejezetben mellékletben a teljesség
kedvéért ismertetjük.)
Felsőoktatás
Felsőoktatási kiemelt projektek a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP), a
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP), valamint a Közép-magyarországi
Operatív Program (KMOP) keretében valósulnak meg. 9 kiemelt projekt, összesen
21.899.159.994 Ft támogatási összeggel.
A kiemelt konstrukciók közül 5 db rendelkezik megkötött Támogatási Szerződéssel, összesen
16.272.180.386 Ft támogatási összeggel.
3 db projekt nevesítésre került, azonban Támogatási Szerződéssel még nem rendelkeznek,
jelenleg bírálati szakaszban vannak. Ezek igényelt támogatási összege összesen 4.182.720.688
Ft.
1 db projekt nevesítés előtt áll, becsatornázása megtörtént. A projekt igényelt támogatása
1.444.258.920 Ft.
Projektek összköltsége
Igényelt/megítélt támogatások összege
Önerők összege
Benyújtott számlák összege
Kifizetett számlák összege

23 147 693 994 Ft
21 899 159 994 Ft
1 248 534 000 Ft
306 385 034 Ft
402 695 996 Ft
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Kultúra
Kulturális kiemelt projektek a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP), valamint
a Regionális Operatív Program (ROP) keretében valósulnak meg, több régióban. 17 kiemelt
projekt összesen 44 267 733 133 Ft támogatási összeggel, ebből 6 projekt a Pécs EKF
kapcsán valósul meg 27 390 981 738 Ft támogatási összeggel.
A kiemelt konstrukciók közül 14 db rendelkezik megkötött támogatási szerződéssel, összesen
40 717 739 133 Ft támogatási összeggel.
2 db projekt nevesítésre került, azonban támogatási szerződéssel még nem rendelkezik. Az
igényelt támogatás összege itt összesen 2 899 999 000 Ft.
1 db projekt nevesítése a Kormány által még nem történt meg. A tervezett támogatási összeg
649 995 000 Ft
1 projekt nevesítését a Kormány elutasította (ennek pénzügyi mutatóit az alábbi táblázat nem
tartalmazza.)
Projektek összköltsége
Igényelt/megítélt támogatások összege
Önerők összege
Benyújtott számlák összege
Kifizetett számlák összege

51 764 448 530 Ft
44 267 723 002 Ft
7 496 725 528 Ft
14 505 298 476 Ft
12 904 803 985 Ft

A kulturális kiemelt projektek körében a legjelentősebb projektek a következők: KMOP 3.1.1
Skanzen Örökség Program; KMOP 3.1.1. Szépművészeti Múzeum térszint alatti bővítése látogatóbarát múzeum és turisztikai kiszolgáló portál, KMOP 3.1.1. Gödöllői Királyi kastély
komplex újjáépítése, NYDOP 2.1.1. Eszterháza Közép-Európai Kulturális Központ, ÉMOP
2.1.1. Kastélysziget kulturális-turisztikai központ Edelény
Az Európa Kulturális Fővárosa – Pécs 2010 eseménysorhoz kapcsolódóan 6 kiemelt projekt
kapott támogatást, hogy a városba látogatók, illetve a helyi résztvevők új és megújított
helyszíneken, környezetben vehessenek részt a rendezvényeken. Ezek a következők: DDOP4.1.3/A-2008-0001 Pécsi Konferencia és Koncertközpont létesítése, DDOP-4.1.3/A-20080002 Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont, DDOP-4.1.3/A-2008-0003
Közterek és Parkok Újjáélesztése I. ütem, DDOP-4.1.3/A-2008-0004 Zsolnay Kulturális
Negyed, DDOP-4.1.3/A-2008-0005 Nagy kiállítótér – Múzeum utca, DDOP-4.1.3/A-20090001 Közterek és Parkok Újjáélesztése II. ütem.
A kiemelt projekteket összefoglalóan a E/4. sz. táblázat, az egyes projektek előrehaladásáról
szóló részletes ismertetést az F. rész tartalmazza.
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D/ Problémák és feladatok az ÚMFT tervezésében és végrehajtásában
1. Tervezési feladat- és hatáskörök kérdése
Az ÚMFT tervezését és végrehajtását jelentős mértékben nehezítette a szaktárcák és az
irányító hatóságok közötti feladat- és hatáskörök tisztázatlansága, keveredése. Az akciótervek
tervezését, módosítását, a pályázatok előkészítését hátráltatta és folyamatosan nehezítette,
hogy az irányító hatóság a tárca szakmai kompetenciáját felülírva koncepcionális kérdéseket
vitatott, megkérdőjelezte a tárca jogalkotási tevékenységét, számos esetben a pályázatok
szakmai tartalmának kialakítását is magához vonta, vagy a kiírást a tárca szakmai
koncepciójától eltérő módon jelentette meg. Ez jelentősen lassította mind a TÁMOP, mind a
TIOP végrehajtását.
2. Az OKMT kapacitásproblémái
A Közreműködő Szervezet (KSZ) kapacitáshiánya jelentős problémák forrása volt,
ugyanakkor az utóbbi időszakban egyértelműen érzékelhetővé vált a javulás a határidők
betartása tekintetében.
A kapacitások átcsoportosítása, a jobb munkaszervezés és az Irányító Hatóság és a
szaktárca által gyakorolt közvetlenebb felügyelet az OKMT-nél a késések jelentős
csökkenéséhez vezetett. Megtörtént az SLA szerződés megfelelő módosítása is.
3. Pályázók felkészületlensége
A futó kiemelt projekt esetében elmondható, hogy – noha a projektgazdák rendelkeztek
HEFOP-os tapasztalattal – a projektek indulása nem zökkenőmentes. Az emberi erőforrás
kapacitások minimális mértékben elégségesek ugyan a projektek megkezdéséhez, azonban
jelentős mértékű a szakmai tanácsadói tevékenységek kiszervezése is. Szintén nehézségek
léptek fel a pályázó intézmények kapacitásai terén is: főleg a kezdő, tapasztalatlan pályázói
kör esetében okoz nehézséget a szerződéskötés és várhatóan a pályázatok adminisztratív
bonyolítása. A pályázók részére felkészítő képzés megtartása szükséges.
4. Szerződéskötések és kifizetések késedelme
A kifizetések jelenlegi üteme mellett mind a konvergencia, mind a KMR régió forrásaink
megfelelő ütemű felhasználásának vonatkozásában szükséges intézkedéseket tenni. A
szerződéskötéseket és a pénzügyi kifizetéseket akadályozza a
támogatási
szerződésmegkötésének elhúzódása, hiánypótlások. A támogatási szerződések határidőre
történő megkötését nehezíti, hogy a projektgazdák nem megfelelően, illetve nem az előírt
határidőre teljesítik a szerződéskötés feltételeit. Az OKMT a gyorsítást közvetlen
kapcsolatfelvétellel és tanácsadással segíti. Sok pályázó a projektfutamidőt meg szeretné
hosszabbítani, azonban az irányító hatóság az n+3 célok teljesülése érdekében ezt csak
kivételes esetekben engedélyezi.
5. Önerő
A regionális operatív programok, valamint a TIOP egyes pályázatai esetében az EU-s
projektek megvalósításának komoly akadályát jelentette korábban az az előírás, miszerint a
projektgazdának, a támogatási szerződésmegkötése előfeltételeként fel kell tudni mutatnia „a
saját forrás rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat vagy nyilatkozatokat” (16/2006.
[XII. 28.] MeHVM-PM együttes rendelet 15. § [2.] bekezdés c] pontja).
A témában 2010. január 28-án megtartott, NFGM-NFÜ-PM-OKM egyeztetésen az NFÜ
részéről elhangzott, hogy az NFGM belső szabályzatot dolgozott ki az önerő költségvetési
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intézmények számára történő biztosításáról (amennyiben a támogatandó tevékenységet az
intézmény a létrehozásáról rendelkező jogszabályban (határozatban) és/vagy az alapító
okiratban rögzített szakmai alapfeladatként látja el, vagy a támogatandó fejlesztést ezen
szakmai alapfeladat ellátásának érdekében kívánja megvalósítani). Információink szerint a
szabályzat, az NFÜ interaktív működési kézikönyvében is megjelent. Ennek megfelelően
a Közreműködő Szervezetek is alkalmazzák az eljárásrendet és a támogatási
szerződésmegkötéséhez immár az NFÜ állítja ki a szükséges igazolásokat. Az önerő
biztosításának korábban jelzett problémája tehát megoldódott. A január 28-i egyeztetés
óta azonban a ROP IH többszöri kérésünk ellenére sem küldte meg tárcánk számára az önerők
biztosítására vonatkozó eljárásrendet, sem annak kivonatát, így az alkalmazott gyakorlat jogi
hátteréről továbbra sincsenek pontos információink.
6. Eljárásrendi kérdések
Az OKM több pályázat esetében is közvetett támogatás eljárásrendben kívánta
megvalósítani a tapasztalatlan pályázói körnek szóló és alacsony támogatási összegekkel
tervezett pályázatokat, ezt azonban jogszabályi hiányra (és a kidolgozott eljárásrend hiányára)
hivatkozva elutasította a HEP IH. Ugyanakkor közvetett támogatási eljárásrendben több
regionális pályázat is meghirdetésre került, továbbá a az NFÜ Koordinációs Irányító Hatósága
rendelkezik kidolgozott eljárásrenddel. E probléma miatt több pályázat meghirdetése is
késedelmet szenvedett, illetve áttervezésre volt szükség.
Szintén vita övezte az akciótervi időszakokon átnyúló kiemelt projektek folytatásának módját.
Az NFÜ által kidolgozott eljárásrend végül megoldotta ezt a kérdést, azonban ez is
késedelmet okozott a megvalósításban.
7. KMR-források kérdése a TÁMOP-ban
Az EU szabályozása alapján a KMR-források felhasználásának határideje (a Középmagyarországi Régió átmeneti „phasing-in” jellege miatt jóval rövidebb, mint a felzárkózást
szolgáló konvergencia-forrásoké (2012. december 31-ig a támogatás mintegy 90,6 %-ával el
kell számolni, különben a forrás elvész, vagyis a forrásokat 2010. december 31-ig le kell
kötni).
A TÁMOP-ban a KMR forrásokat a 8. prioritás tartalmazza, ennek felosztása a konvergencia
források arányában történt meg a TÁMOP-ban érintett humán tárcák között. Az operatív
program különböző statisztikai módszerek alapján meghatározza a kiemelt és az országos
hatású projektek kötelező KMR-arányát, azonban ezen programok zömében a teljes tervezési
időszakra kiterjednek, így a 2011-2013. közötti időszakban már nem rendelkeznek az előírt
KMR-forrással, így nem teljesítik az OP elvárásait Ezt az ellentmondást egyelőre az irányító
hatóság sem tudta feloldani.
8. A Kormány döntési moratóriuma
Az Új Magyarország Fejlesztési Tervet érintő jelenlegi legfontosabb probléma az 1003/2010.
(I. 19.) Korm. határozatban elrendelt döntési moratórium, amely a gyorsítás helyett
további behozhatatlan késedelmeket okoz az európai uniós források felhasználásában. A
közbeszerzések, kötelezettségvállalások és támogatási döntések korlátozását elrendelő
moratórium az EU-s források felhasználásában olyan több hónapon át tartó késedelmet okoz,
amely mind az ország, mind az egyedi kedvezményezettek szempontjából behozhatatlan, és a
pályázati források (teljes vagy részleges) elvesztésével járhat. Különösen igaz ez a 2010. év
végén lejáró első elszámolási időszak forrásaira (ún. n+3-as szabály alapján), amelyet EU
jogszabályok írnak elő, és amely alapján a fel nem használt forrás elvész. A moratórium több
értelmezési kérdést vetett fel és eredeti formájában sok EU-s projekt előrehaladását is gátolta
és/vagy késleltette volna. A Kormány ezért a 1050/2010. (II. 26.) határozatával módosította a

89/22. oldal

rendeletet az alábbiak szerint:
 az EU-s forrásból megvalósuló és már támogatási szerződéssel rendelkező
közbeszerzéseket kivette a moratórium hatálya alól
 a január 20-a előtt meghirdetett pályázati felhívásokra benyújtott projektek, a
nevesített kiemelt projektek, valamint kétfordulós pályázat esetén az első fordulóban a
bíráló bizottság által támogatott projekteket el lehet bírálni, azonban az ügyvivői
kormány működése alatt ezek esetében sem lehet döntést hozni
 az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében a hatályos jogcímrendeletek
kapcsán beadott pályázatok kikerültek a moratórium hatálya alól.
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E/1. Összefoglaló a közoktatási pályázatos konstrukciók (TÁMOP, TIOP és ROP)
jelenlegi státuszáról (a projektek szakaszainak megfelelően)
Konstrukció
száma

Konstrukció megnevezése

Támogatási
keretösszeg
(Mrd) Ft

Nyertes projektek
száma (db)

Előkészítés alatt álló konstrukciók
„Új tartalomfejlesztések a
TÁMOP 3.1.2
6,383
közoktatásban”(2009-10. évi AT)
„Az Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmények által
nyújtott szolgáltatások fejlesztése
TAMOP 3.1.6 a sajátos nevelési igényű
1
gyermekek, tanulók
együttnevelésének támogatása
érdekében” (2009-10. évi AT)
„Referencia intézmények országos
TAMOP 3.1.7 hálózatának kialakítása és
1,4
felkészítése” (2009-10. évi AT)
Továbbtanulási utak támogatása
TÁMOP
általános iskolától az érettségi
0,8
3.3.5/D
megszerzéséig (2009-10. évi AT)
TÁMOP
Képzésbe Ágyazott Foglalkoztatás
2,48
3.3.6/B
(2009-10. évi AT)
Megjelent (jelenleg pályázható) konstrukciók
„A természettudományos oktatás
módszertanának és
TÁMOP 3.1.3
3
eszközrendszerének megújítása a
közoktatásban” (2009-10. évi AT)
A „Képzésbe Ágyazott
TÁMOP 3.3.6C Foglalkoztatás” szakmai
0,415
támogatása (2009-10. évi AT)
Értékelési, bírálati szakaszban lévő konstrukciók
„A pedagógiai kultúra
TÁMOP 3.1.5korszerűsítése”
6,87
176
09/A
(automatikus eljárásrend)
TÁMOP
„Új tanulási formák és rendszerek”
1,108
3.2.1/B
TÁMOP
„Audiovizuális emlékgyűjtés”
0,65
62
3.2.9/B-08
(automatikus eljárásrend)
„Minőségi oktatás támogatása,
valamint az egész életen át tartó
tanulás elősegítése a kultúra
Zajlanak a bíráló
TÁMOP 3.3.7.
6,9
eszközeivel az LHH kistérségek
bizottsági ülések.
esélyegyenlősége érdekében”
(2009-2010-es akciótervi időszak)
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Megítélt
támogatás
kerete (Mrd
Ft)

1,94

0,51

TÁMOP
3.4.2/09

TIOP 1.1.1/07

TIOP 1.1.1

TÁMOP 3.4.1.
A és B

„Sajátos nevelési igényű tanulók
integrációja”

0,976

Megkezdődött a
döntéselőkészítés.

„A pedagógiai, módszertani
A pályázati ablak
reformot támogató informatikai
24,11
2010. április 30-án
infrastruktúra fejlesztése” (2007zárult.
2008. évi AT)
„A pedagógiai, módszertani
reformot támogató informatikai
4,3
21
infrastruktúra fejlesztése” (20092010. évi AT)
Lezárult konstrukciók (szerződéskötések folyamatban)
„Nemzetiségi és migráns tanulók
nevelésének és oktatásának
0,523
9
támogatása”

TÁMOP 3.4.3

„Iskolai tehetséggondozás”

TÁMOP
3.4.4/B

„Országos Tehetségsegítő Hálózat
1,255
kialakítása konstrukció
„Infrastrukturális fejlesztések a
minőségi oktatás, az egész életen
át tartó tanulásnak a kultúra
eszközeivel történő elősegítése
1,5
érdekében az LHH kistérségek
esélyegyenlőségéért” (2009-2010es akciótervi időszak)
Megvalósítás alatt lévő konstrukciók
„Kompetenciaalapú oktatás,
egyenlő hozzáférés-innovatív
22,9
intézményekben”
„Kompetenciaalapú oktatás,
egyenlő hozzáférés-innovatív
1,4
intézményekben”
„Az Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmények által
nyújtott szolgáltatások fejlesztése
a sajátos nevelési igényű
0,395
gyermekek, tanulók
együttnevelésének támogatása
érdekében”
„Diagnosztikai mérések
0,737
fejlesztése”
„Területi együttműködések,
3,406
társulások, hálózati tanulás”
„Az oktatási esélyegyenlőségi
programok végrehajtásának
3,209
támogatása” (2007-2008. évi AT)

TIOP 1.2.5.

TÁMOP
3.1.4/08
TÁMOP
3.1.4/09

TÁMOP 3.1.6

TÁMOP 3.1.9
TÁMOP
3.2.2
TÁMOP 3.3.2.

1,796
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0,48

0,254

109

1,6

94

0,774

25

0,9

432

21

39

1,3

21

0,396

1

0,737

7

3,3

22

1,47

TÁMOP 3.3.3.

TÁMOP 3.3.5.

DAOP 4.2.1
DDOP 3.1.2

ÉAOP 4.1.1

ÉMOP-4.3.1

KDOP 5.1.1
KMOP-4.6.1
NYDOP-5.3.1

„Integrációs gyakorlatot folytató
iskolák minőségbiztosítása,
szakmai szolgáltató hálózatokkal
történő együttműködésük
támogatása” (2007-2008. évi AT)
„Civil részvétel erősítése az
oktatási diszkrimináció elleni
fellépés és a tanulók iskolai
sikerességének támogatása
érdekében” (2007-2008. évi AT)
Oktatásfejlesztés
Integrált kis- és mikrotérségi
oktatási hálózatok és központjaik
fejlesztése
Oktatási-nevelési intézmények
fejlesztése
Közoktatás térségi
sajátosságokhoz igazodó
szervezése és infrastruktúrájának
fejlesztése
Közoktatási infrastrukturális
fejlesztés
Közoktatási intézmények
beruházásainak támogatása
Közoktatási infrastruktúra és
szolgáltatások fejlesztése

1,136

14

0,434

1,68

59

1,186

16,1

125

14,32

27,37

61

20,61

29,74

136

23,05

24,77

134

14,75

12,39

75

9,49

16,48

63

13,1

12,51

91

8,1
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E/2. Összefoglaló a felsőoktatási pályázatos konstrukciók (TÁMOP, TIOP és ROP)
jelenlegi státuszáról (a projektek szakaszainak megfelelően)
Konstrukció
száma

TÁMOP
4.2.2/B

TÁMOP
4.1.2/A1

TÁMOP
4.2.5/II/A

Támogatási
Támogatott
keretösszeg
pályázatok
(Mrd Ft)
(db)
Megjelent (jelenleg pályázható) konstrukciók 2009-2010
Nemzetközi közreműködésben
megvalósuló alap- és célzott
8,64
alapkutatási projektek támogatása
(Doktori-TDK-Szakkollégium)
Előkészítés alatt álló konstrukciók 2009-2010
Képzés- és tartalomfejlesztés,
különös tekintettel a matematikai,
természettudományi, műszaki és
2,6
informatikai, valamint pedagógiai
képzésekre és azok fejlesztésére
(Bologna)
Konstrukció megnevezése

Elektronikus tartalomfejlesztés és
szolgáltatás

2,9

A felsőoktatási tevékenységek
színvonalának emeléséhez szükséges
TIOP 1.3.1
12,1
infrastrukturális és informatikai
fejlesztések támogatása
A felsőoktatási tevékenységek
KMOP
színvonalának emeléséhez szükséges
2,3
4.2.1.B
infrastruktúra és IKT fejlesztése
Bírálati szakaszban lévő konstrukció 2009-2010
Hallgatói és intézményi
TÁMOP
szolgáltatásfejlesztés a
9,448
4.1.1/A
felsőoktatásban
Képzés- és tartalomfejlesztés,
különös tekintettel a matematikai,
TÁMOP
természettudományi, műszaki és
1,809
4.1.2/A2
informatikai, valamint pedagógiai
képzésekre és azok fejlesztésére
(Hiányszakmák)
Kutatási és technológia transzfer
TÁMOP
szolgáltatások támogatása, a
1
4.2.1/A
felsőoktatási intézm. kutatási
feltételrendszerének javítása
A felsőoktatás minőségének javítása a
TÁMOP
kutatás-fejlesztésinnováció- oktatás
26,938
4.2.1/B
fejlesztésén keresztül
Megvalósítás alatt lévő konstrukciók 2007-2008
Hallgatói és intézményi
TÁMOP 4.1.1
szolgáltatásfejlesztés a
4,026
felsőoktatásban
Tartalomképzés, képzők képzése
TÁMOP
"Tananyagfejlesztés és
2,704
4.1.2/A
tartalomfejlesztés"
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Lekötött
támogatás
(Mrd Ft)

-

-

-

-

-

-

-

-

16

-

11

-

3

-

8

-

31

3,946*

43

2,627

Tartalomképzés, képzők képzése
„Pedagógusképzést segítő szolgáltató
és kutatóhálózatok kialakítása”
TÁMOP
Tartalomképzés, képzők képzése
4.1.2/C
„Képzők képzése”
A tudáshasznosulást, tudástranszfert
TÁMOP 4.2.1
segítő eszköz-, és feltételrendszer
kialakítása
Innovatív kutatói teamek
alapkutatástól az alkalmazott
TÁMOP 4.2.2
kutatásig terjedő projektjeinek
támogatása
A tudományos eredmények
TÁMOP 4.2.3
elismerése és disszeminációja
A felsőoktatási tevékenységek
színvonalának emeléséhez szükséges
TIOP 1.3.1
infrastrukturális és informatikai
fejlesztések támogatása
A felsőoktatási tevékenységek
KMOP
színvonalának emeléséhez szükséges
4.2.1.B
infrastruktúra és IKT fejlesztése
*: leszerződött támogatások
TÁMOP
4.1.2/B

1,005

8

0,938*

1,594

11

0,366

3,294

8

3,263

8,053

20

7,849

1,568

19

1,491

55,5

13

54,958

2,0

12

1,53

E/3. Összefoglaló a kulturális pályázatok (TÁMOP, TIOP) jelenlegi státuszáról
(a projektek szakaszainak megfelelően)
Támogatási
keretösszeg
(Mrd Ft)
Előkészítés alatt álló konstrukciók

Konstrukció
száma

Konstrukció megnevezése

TIOP
1.2.1/10/1

Agóra - multifunkcionális
közösségi központok és területi
közművelődési tanácsadó
szolgálat infrastrukturális
feltételeinek kialakítása

TIOP
1.3.4/10/1

Regionális Tudástárak

Támogatott
pályázatok
(db)

Megítélt
támogatás
(Mrd Ft)

1,695

-

-

1,000

-

-

-

-

Bírálati szakaszban lévő konstrukciók

TÁMOP
3.2.4/09/1

Tudásdepó Expressz – a
könyvtári hálózat nem formális
és informális képzési
szerepének erősítése az
élethosszig tartó tanulás
érdekében
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3,260

TÁMOP
3.2.3/09/2.
kör

„Építő közösségek” közművelődési intézmények az
egész életen át tartó tanulásért”
2. kör: A közművelődés a nem
formális és informális tanulás
szolgálatában

2,690

-

-

TÁMOP
3.2.8/10

Múzeumok mindenkinek

0,550

-

-

TÁMOP
3.2.11/10

Nevelés-oktatási intézmények
tanórai, tanórán kívüli és
szabadidős tevékenységek
támogatása

4

-

-

Lezárult konstrukciók (szerződéskötések folyamatban)

TÁMOP
3.2.3/09/ 1.
kör

„Építő közösségek” közművelődési intézmények az
egész életen át tartó tanulásért”
1. kör : Program a
közművelődési
intézményrendszer
felnőttképzési kapacitásának
bővítésére.

1,260

25

0,725

TIOP
1.2.1/08/1

Agóra - multifunkcionális
közösségi központok és területi
közművelődési tanácsadó
szolgálat infrastrukturális
feltételeinek kialakítása

14,600

8

12,904

TIOP
1.2.2/09/1

Múzeumok iskolabarát
fejlesztése

1,400

32

1,366

TIOP
1.2.3/09

Könyvtári szolgáltatások
összehangolt infrastruktúrafejlesztése- „Tudásdepó
Expressz”

0,551

45

0,377

TIOP
1.3.3/08/1

Agóra Pólus – pólus, illetve
társpólus-városok innovatív
kulturális infrastruktúrafejlesztéseinek támogatása

9,108

5

8,261

Megvalósítás alatt lévő konstrukciók
TÁMOP
3.2.3/08 1. és
2. kör

„Építő közösségek” közművelődési intézmények az
egész életen át tartó tanulásért”

5,540

89

5,435

TÁMOP

Tudásdepó Expressz – a
könyvtári hálózat nem formális

4,395

73

4,390
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3.2.4/08

és informális képzési
szerepének erősítése az
élethosszig tartó tanulás
érdekében

TÁMOP
3.2.8/08

Múzeumok mindenkinek

0,226

37

0,196

TIOP
1.2.2/08/01

Múzeumok iskolabarát
fejlesztése

0,593

19

0,588

TIOP
1.2.3/08/01

Tudásdepó Expressz –
összehangolt könyvtári
szolgáltatások infrastruktúrafejlesztése

2,246

33

2,246

E/4 Összefoglaló a kulturális-turisztikai pályázatok (ROP, KEOP) jelenlegi státuszáról
(a projektek szakaszainak megfelelően)
Konstrukció

Projekt neve

Támogatási
Összeg (Mrd Ft)

Kedvezményezett

Támogatási szerződéssel rendelkező projektek

KMOP-3.1.1/C2008-0008

KMOP-3.1.1/C2008-0003

KEOP 7.3.1.3.2008

ÉMOP-2.1.1/B2008-0029

KMOP-3.1.1/C
09-2009-0013

„Palotából látogatóbarát
múzeum – A Néprajzi
Múzeum
szolgáltatáskínálatának
minőségi megújulása a
kulturális intézmény
látogatóbarát fejlesztése
érdekében”
„ Mátyás Király
Történelmi Játszópark
létrehozása”
Az edelényi L'HuillierCoburg-kastély
parkjának
rekonstrukciója, I. ütem
A Bódva-folyó Kastélysziget körüli holtágának
revitalizációja
„Végvárak-világa” Sirok,
barlangvár, turisztikai
központ”
„Kézbe vehető természet.
Interaktív kiállítások,
saját élmények a Föld
történetéből és a Kárpátmedence természeti
kincseiből a Magyar

0,253

Néprajzi Múzeum

0,174

Magyar Nemzeti Múzeum

0,009

Műemlékek Nemzeti Gondnoksága

0,32

Műemlékek Nemzeti Gondnoksága

0,198

Magyar Természettudományi
Múzeum
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Természettudományi
Múzeumban”
Lezárult projektek (bírálat befejeződött, támogatási szerződés megkötése folyamatban)
KMOP-5.2.1/B2008-0015

KDOP-2.1.1./B2008-0002

DDOP 2.1.1/D2008
KMOP 3.1.1/C09-2009-0009

KEOP 3.1.3.2009

KEOP 7.3.1.3.2009

"Pécel város komplex
rehabilitációja" (volt
Márvány Istálló
rehabilitációja)
„Oroszlány-Majkpuszta
Kamalduli Remeteség
Foresteria épületének
műemléki
rekonstrukciója és
turisztikai hasznosítása”
Szántódpuszta
idegenforgalmi és
kulturális központ
fejlesztése
„Média Pagoda az
Iparművészeti
Múzeumban”
Az edelényi L'HuillierCoburg-kastély
parkjának
rekonstrukciója, I. ütem
A Bódva-folyó Kastélysziget körüli holtágának
revitalizációja
A dégi Festetics-kastély
történeti kertjének
rekonstrukciója I. ütem:
A Parktó helyreállítása

0,52

Pécel város önkormányzata
(Konzorc.partner: Műemlékek
Nemzeti Gondnoksága)

0,776

Műemlékek Nemzeti Gondnoksága

0,286

Helikon Kastélymúzeum Közhasznú
Nonprofit Kft.

0,128

Iparművészeti Múzeum

0,18

Műemlékek Nemzeti Gondnoksága

0,012

Műemlékek Nemzeti Gondnoksága

E/5 Összefoglaló a kiemelt konstrukciók (TÁMOP, TIOP, ROP, EKOP) jelenlegi
státuszáról

Konstrukció

Projekt neve

Támogatási Összeg
(Mrd Ft)

Kedvezményezett

Támogatási szerződéssel rendelkező, a megvalósulás útján haladó kiemelt projektek
TÁMOP 3.1.1

XXI. századi közoktatás

10,567

TÁMOP
3.2.1/A/08/1

Új tanulási formák és
rendszerek

0,999

TÁMOP
3.2.8./A

Múzeumok Mindenkinek

0,438

TÁMOP
3.2.9./A

Audiovizuális
emlékgyűjtés

0,549
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Educatio Társadalmi Szolgáltató Kft.,
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
(OFI)
Apertus Kht.
Szabadtéri Néprajzi Múzeum;
Múzeumismereti Oktatási és Képzési
Központ
Közép- és Kelet-európai Történelem
és Társadalom Kutatásáért
Közalapítvány

TÁMOP 3.3.1.

Oktatási esélyegyenlőség
és integráció

1,646

Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht.

TÁMOP
3.4.4./A

„Országos Tehetségsegítő
Hálózat kialakítása”

0,700

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek
Szövetsége

TÁMOP 4.1.3

A felsőoktatási
szolgáltatások rendszer
szintű fejlesztése

1,956
(2 év alatt kifut)

Educatio Társadalmi Szolgáltató Kft.;
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
(OFI); Nemzeti Információs
Infrastruktúra Fejlesztési Intézet
(NIIFI)
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
(OFI);
Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht.
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
(OFI)

Minőségfejlesztés a
felsőoktatásban
Hatékony informatikai
infrastruktúra a
közoktatásban

0,573
(2 év alatt kifut)

Információ menedzsment
a felsőoktatásban

4,047
(2 év alatt kifut)

Nemzeti Információs Infrastruktúra
Fejlesztési Intézet (NIIFI)

3

Kopint-Datorg Infokommunikációs
zRt.

0,16

NIIFI

KMOPSkanzen Örökség Program
3.1.1/E-2008(SÖP)
0001

2

Szabadtéri Néprajzi Múzeum

A Szépművészeti Múzeum
KMOP-2007térszint alatti bővítése 3.1.1/E-2008- látogatóbarát múzeum és
0005
turisztikai kiszolgáló
portál

2,787
(A Kormány
döntése a tám.
összeg emeléséről
2010. 03.31-én:
4,437)

Szépművészeti Múzeum

1, 457

Gödöllői Királyi Kastély Kht.

9,534

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

1,327

Műemlékek Nemzeti Gondnoksága

1,853

Műemlékek Nemzeti Gondnoksága

TÁMOP 4.1.4.
TIOP 1.1.2.

TIOP 1.3.2

EKOP 1.2.8.
KMOP
4.2.1.A

Elektronikus levéltár
működési feltételeinek
megteremtése
Központi felsőoktatási
információs infrastruktúra
fejlesztése

Gödöllői Királyi Kastély
komplex újjáépítése,
kulturális rendezvényi
KMOP 3.1.1.E
funkciókkal való ellátása,
– 2008-0002
az épületegyüttes eddig fel
nem újított részeinek
rekonstrukciójával
Liszt Ferenc
KMOP Zeneakadémiája, az
4.2.1/A 1európai felsőfokú zenei
2008-0002
oktatás megújuló
központja Budapesten
NYDOPEszterháza Közép-Európai
2.1.1/B-2008Kulturális Központ
0003.
ÉMOP2.1.1/A-20080003

Kastélysziget kulturálisturisztikai központ
Edelény

1,963
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DDOP4.1.3/A-20080001

Pécsi Konferencia és
Koncertközpont

5,251

Pécs Megyei Jogú Város
Önkormányzata

DDOPDél-Dunántúli Regionális
4.1.3/A-2008Könyvtár és Tudásközpont
0002

4,625

Baranya megyei Önkormányzat

DDOP4.1.3/A-20080003

Közterek és Parkok
Újjáélesztése I. ütem

2,136

Pécs Megyei Jogú Város
Önkormányzata

DDOP4.1.3/A-20080004

Zsolnay Kulturális
Negyed

9,244

Pécs Megyei Jogú Város
Önkormányzata

DDOP4.1.3/A-20080005

Nagy kiállítótér –
Múzeum utca

1,491

Baranya megyei Önkormányzat

DDOP4.1.3/A-20090001

Közterek és Parkok
Újjáélesztése II. ütem

4,645

Pécs Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Nevesített, de támogatási szerződéssel még nem rendelkező kiemelt projektek
TÁMOP 3.1.8
TÁMOP
3.2.1A/08/2
TÁMOP 3.3.1. II.
ütem
TÁMOP 4.1.1.C
TÁMOP 4.2.5
DAOP-4.2.1/C09-1f-2009-0002

DAOP-4.2.1/C09-1f-2009-0001

NYDOP-2.1.1/B
– 09 – 2009-0006

Átfogó minőségfejlesztés
a közoktatásban
Új tanulási formák és
rendszerek-Képzésbe
Ágyazott Foglalkoztatás
Oktatási esélyegyenlőség
és integráció
Regionális felsőoktatási
együttműködés
támogatása
Elektronikus
tartalomfejlesztés és
szolgáltatás
Horvát Tanítási Nyelvű
Diákotthon és Óvoda
építése
Nemzetiségi intézmény
modern küldetése - a
Békéscsabai Szlovák
Iskola infrastrukturális és
tartalmi megújulása a
versenyképes tudás és
esélyegyenlőség
jegyében
Eszterháza KözépEurópai Kulturális
Központ II. fejlesztési
ütem

2,046

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
(OFI)

0,327

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
(OFI)

2,09

Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht.

1,69

Miskolci Egyetem, az Eszterházy
Főiskola és a Károly Róbert Főiskola

1,182

Educatio Társadalmi Szolgáltató
Nonprofit Kft

0,237

Országos Horvát Önkormányzat

0,111

Országos Szlovák Önkormányzat

1,999

Műemlékek Nemzeti Gondnoksága
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Műszaki- és
Természettudományi
Oktató Központ,
KMOP 4.2.1/A
Regionális
Tudástranszfer Központ
(MTOK)
A Gödöllői Királyi
Kastély Komplex,
környezetbarát
KMOP-2009üzemeltetést lehetővé
3.1.1./E-09-2009tevő újjáépítése és
0003
családbarát
szolgáltatásokkal történő
fejlesztése - II. ütem1

1,500

Szent István Egyetem Gödöllő

0,9

Gödöllői Királyi Kastély Nonprofit
Kft

Nevesítésre benyújtott, de még nem nevesített kiemelt projektek
TÁMOP
3.1.5/B

Pedagógus
továbbképzések (20072008. évi AT

4,314

OKMT

TÁMOP 4.2.4

Nemzeti Kiválóság
Program

9,334

Magyary Zoltán Felsőoktatási
Közalapítvány és
Collegium Budapest

NYDOP2.1.1./B

Festetics örökségek
fejlesztése és
bemutathatóvá tétele II.
ütem

0,65

Helikon Kastélymúzeum Közhasznú
Nonprofit Kft.

Nevesítésre benyújtott, de a Kormány által elutasított kiemelt projekt
KMOP 3.1.1.E

1

Régészeti látogató
kö(s)zpont

0,9

A Kormány a 2010. március 24-i ülésén döntött a nevesítésről
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Kulturális Örökségvédelni
Szakszolgálat

F/ Részletes összefoglaló a közoktatási, felsőoktatási és kulturális pályázatok, egyes
projektek aktuális állásáról
1. KÖZOKTATÁS
Társadalmi Megújulás Operatív Program
TÁMOP 3.1.1/08/01 „21. századi közoktatás-fejlesztés, koordináció”(2007-2008-as
akciótervi időszak)
Cél: A projekt célja az ÚMFT közoktatás-fejlesztési programjainak központi koordinációja,
menedzselése, a fejlesztési programok harmonizációja, a közoktatási intézmények
fejlesztéseit és a központi fejlesztéseket, a területi-hálózati tevékenységeket irányító,
összefogó központi intézkedés annak érdekében, hogy az ágazat szakmapolitikai elképzelései
alapján minden művelet és konstrukció maradéktalanul meg tudja valósítani az operatív
programban meghatározott célokat. További cél, hogy tevékenységeivel támogassa a
„Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek” című prioritásban megfogalmazott
törekvéseket.
Projektgazda: az Educatio Kft. és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, mint konzorciumi tag.
Státusz: 2010. március 29-én szerződésmódosítás lépett hatályba (forrásbevonás: 417 960 000
Ft). A szerződésmódosításra a Biztos Kezdet Óvodai Program megvalósítása miatt került sor.
A kiemelt projekt támogatási kerete a hatályos Akcióterv szerint 11,182 Mrd Ft, ami
tartalmazza az újabb szerződésmódosítás során várható 2 Mrd Ft-os forrásbevonást,
ugyanakkor 1,4 Mrd Ft értékű forráskivonást is. Ennek oka, hogy a tervezett
szerződésmódosítás során kikerül a támogatási szerződésből a referencia-intézményi
projektelem, annak ellenére, hogy végrehajtása már megindult. A tevékenység TÁMOP 3.1.7.
„Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése” címmel önálló
pályázat keretében került megtervezésre. A 2 Mrd Ft-os forrásbevonás a januári akcióterv
módosítással került jóváhagyásra a digitális best practice és e-learning elemek támogatására.
A SzIT április végi ülésén kezdeményezte a támogatni kívánt elemek kiegészítő tervezési
felhívását kidolgozó VEF összehívását az IH főigazgatónál.
Leszerződött támogatás: 10,567 Mrd Ft
TÁMOP 3.1.2 „Új tartalomfejlesztések a közoktatásban”(2009-2010-es akciótervi időszak)
A pályázat célja: az Új Magyarország Fejlesztési Terv közoktatás-fejlesztési programjainak,
tartalmainak oktatási programcsomagjainak, tananyagainak fejlesztése, elsősorban a
kompetenciafejlesztő oktatás módszertani igényei, a Nemzeti Alaptanterv (NAT), illetőleg az
érettségi követelményeinek figyelembe vételével a közoktatási intézmények minden típusára.
A pályázat keretében a tananyagfejlesztést támogató digitalizálásra is lehetőség nyílik,
oktatási célú hasznosítással, többek között a kulturális örökségre is kiterjedően.
Státusz: A Pályázat-előkészítő Munkacsoport kezdeményezte a tervezőmunka felfüggesztését,
mivel a TÁMOP 3.1.1. kiemelt projekt 2. pillérében kidolgozandó kritériumrendszer, mely az
oktatási programokra vonatkozó standardokat, specifikációkat is tartalmazza, nem áll
rendelkezésre. A szükséges dokumentumok kidolgozására az Educatio Kft. 2010. szeptember
15-i határidőt kapott a Szakmai Irányító Testülettől.
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Támogatási keretösszeg: 6,383 Mrd Ft.
TÁMOP 3.1.3 „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének
megújítása a közoktatásban”(2009-2010-es akciótervi időszak)
A pályázat célja: A magyar közoktatásban erősíteni szükséges a tanulók természettudományos
érdeklődését, a tanárok szakmódszertani felkészülését annak érdekében, hogy középtávon
növekedjék a természettudományos képzéseket indító felsőoktatási intézményekbe sikeresen
felvett tanulók létszáma. A projekt célja a természettudományos oktatás megújításához
nélkülözhetetlen új módszerek és eszközök elérhetővé tétele, az oktatási intézményekben a
korszerű és magas szintű természettudományos szemléltetés hálózatos rendszerének
kialakítása, költséghatékony módon. A több feladatellátási hely által közösen használt
természettudományos laboratórium lehetőséget ad a korszerű pedagógiai módszerek (a
tanulók kísérletezésbe történő bevonásán alapuló kooperatív tanulás, tömbösített
óraszervezés) megvalósítására, valamint az intézményközi disszeminációra és a jó
gyakorlatok átadásának rendszerszintűvé emelésére.
Státusz: 2010. március 22-én jelent meg a pályázati kiírás. A pályázatok benyújtása 2010.
április 10. és 2010. május 17. között lehetséges.
Támogatási keretösszeg: 3 Mrd Ft.
TÁMOP 3.1.4/08 és TÁMOP 3.1.4/09/1 „Kompetenciaalapú oktatás, egyenlő hozzáférésinnovatív intézményekben” (2007-2008-as akciótervi időszak)
A pályázat célja: az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek
fejlesztése és a kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben, ami
hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához. A támogatás lehetőséget nyújt a kompetencia
alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztéséhez, valamint a
pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítéséhez. A pályázat összekapcsolja a
regionális operatív programok keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseket a
szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztésekkel, annak érdekében, hogy azok
egymás hatásait erősítve, komplex módon járuljanak hozzá az oktatás minőségének
javulásához.
Státusz: Folyik a projekt megvalósítása.
Támogatási keretösszeg: 24 Mrd Ft.
Támogatott pályázatok száma: 471 db
Lekötött támogatási keret (2010.04.30-ig): 22,67 Mrd Ft
Leszerződött támogatás (2010.04.30-ig): 22,49 Mrd Ft
Hatályos szerződések száma (2010.04.30-ig): 467 db
Probléma:
Sok pályázó a projekt futamidőt szeretné meghosszabbítani, azonban az IH ezt csak a '09-es
KMR-es pályázóknak engedélyezi, mivel ellenkező esetben veszélyeztetné az "n+3"-as célt.
Az elhúzódó közbeszerzési eljárások veszélyeztetik a projektek megvalósulását és előrevetítik
a visszafizetés lehetőségét. A számla alapú kifizetések aránya alacsony.
TÁMOP 3.1.5-09/A „A pedagógiai kultúra korszerűsítése” pályázatos konstrukció (20072008-as akciótervi időszak)
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A pályázat célja: az oktatás hatékonyságának, eredményességének javítása, az oktatási
szektorban dolgozók szakmai kompetenciáinak fejlesztése, korszerűsítése. Jelen
konstrukcióban a fejlesztéseket megerősítő, támogató, oklevéllel vagy oklevél betétlappal
záruló képzések támogathatók a felsőoktatás rendszerében, melyek olyan szakmai, szakértői
területekre készítik fel a közoktatási intézményekben dolgozó pedagógusokat, amelyek a
fejlesztések implementációs folyamatait támogatják, illetve a már módosított pedagógiai
programok hatékony, minőségi megvalósítását garantálják.
Státusz: zajlik az értékelési folyamat.
Támogatási keretösszeg: 6,87 Mrd Ft
Támogatott pályázatok száma (2010.04.30-ig): 176 db
Lekötött támogatási keret (2010.04.30-ig): 1,94 Mrd Ft
Hatályos szerződések száma (2010.04.30-ig): 170 db.
Leszerződött támogatás (2010.04.30-ig) : 1,86 Mrd Ft.
TÁMOP 3.1.5/B „Pedagógusképzések” (2007-2008-as akciótervi időszak)
A kiemelt projekt célja: akkreditált pedagógus továbbképzések, nyelvtanfolyamok
elvégzésének biztosítása a pedagógusok számára a pedagógiai, nyelvi és IKT kompetenciák
szélesítéséért, elmélyítéséért.
Státusz: A kiemelt projektjavaslatot nevesítésre javasolta a zsűri. Az erre vonatkozó
előterjesztést a Kormány 2010. május 5-i ülése tárgyalja.
Támogatási keretösszeg: 4,3 Mrd Ft.
TÁMOP 3.1.6/08 „Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott
szolgáltatások fejlesztése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének
támogatása érdekében” (2007-2008-as akciótervi időszak)
A pályázat célja: a már létező Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények
(EGYMI) továbbfejlesztésével és új intézmények kialakításával egységes standardok alapján
működő, a helyi és területi igényeket figyelembe vevő, megfelelő minőségű és mértékű
kapacitással rendelkező, a gyakorlatban jól működő szolgáltatási rendszer kiépítése. Az új
intézményrendszer hatékonyan képes segíteni az együttnevelést támogató szolgáltatások
beépülését a pedagógiai gyakorlatba, és lehetővé teszi, hogy a sajátos nevelési igényű
gyerekek, tanulók lehetőség szerint lakóhelyükhöz közel kapják meg a különleges gondozási
igényükből fakadó szolgáltatásokat.
Státusz: Zajlik a projekt megvalósítása.
Leszerződött támogatás: 395,7 M Ft
Hatályos szerződések száma: 21 db
A 2009-10. évi AT alatti TÁMOP 3.1.6 konstrukció belső és külső minőségbiztosítása
lezajlott, a pályázati kiírás megjelenése május elején várható.
TÁMOP 3.1.7 „Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése”
A pályázat célja: A konstrukció segítségével kialakuló országos referencia-intézményi hálózat
működésével el lehet érni, hogy az önfejlesztő intézményi gyakorlat és pedagógiai kultúra az
egyenlő hozzáférés elvének érvényesülésével azt az intézményi kört is hatókörébe vonja,
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mely eddig távol maradt az innovációtól. A referencia-intézmények a közoktatás
fejlesztésének minősített bázisai lesznek.
Státusz: A pályázati dokumentáció kidolgozása megtörtént, jelenleg a belső és külső
minőségbiztosítás folyik.
Támogatási keretösszeg: 1,4 Mrd Ft.
Támogatandó projektek száma: 350-450 feladatellátási hely.
Támogatás min.-max.. összege: 2-6 M Ft.
TÁMOP 3.1.8/09 „Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban” kiemelt projekt (2007-2008as akciótervi időszak)
A pályázat célja: a konstrukció keretében megvalósuló fejlesztés célja a közoktatás
eredményességének, minőségének és hatékonyságának növelése, a közoktatás minden
szereplője számára megalapozott tanulói teljesítménymérési és intézményértékelési
információk kialakítása, visszacsatolása, a helyi és központi oktatásfejlesztés támogatása,
valamint minőségirányítási rendszerek fejlesztése a közoktatásban.
Projektgazda: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI). Konzorciumi tag: Oktatási Hivatal.
Státusz: A Bíráló Bizottság (BB) 2010. február 16-i ülésén a projektjavaslatot
továbbfejlesztésre visszaadta a projektgazdának a projekt nem megfelelő részletezettségű és
színvonalú kidolgozása miatt. A projektgazda benyújtotta az átdolgozott projektjavaslatát,
jelenleg zajlik ennek előértékelése.
Támogatási keretösszeg: 2 Mrd Ft
TÁMOP 3.1.9/08 „Diagnosztikai mérések fejlesztése” (2007-2008-as akciótervi időszak)
A pályázat célja: a közoktatás minőségének és hatékonyságának javítása, a tanulói
teljesítmények javítása. A projekt további célja a kognitív és affektív készségeket és
képességeket felmérő, azok fejlesztését megalapozó, a tanulási problémák diagnosztizálására,
adaptív tesztelésére, továbbá a kereszttantervi kompetenciák fejlesztő célú mérésére alkalmas
rendszerek fejlesztése. A konstrukció nyomán a fejlesztett tesztrendszerek, hozzá tartozó
feladatbankok elektronikus úton is elérhetőek lesznek, illetve megteremtődnek az ehhez
szükséges feltételek (szoftverek, technikai és egyéb eszközök), nemzetközi tapasztalatok
felhasználásával.
Státusz: Zajlik a projekt megvalósítása.
Támogatott pályázatok száma: 1 db (Szegedi Tudományegyetem)
Leszerződött támogatás: 737 M Ft
TÁMOP 3.2.1/08/1 „Új tanu1ási formák és rendszerek”(2007-2008-as akciótervi időszak)
A kiemelt projekt célja: segítse a középiskolai végzettséggel nem rendelkező, az
iskolarendszerből lemorzsolódott, tanköteles koron túli embereket középfokú végzettség
megszerzésében. A projekt célja továbbá, hogy csökkentse a tanulói kudarcokat úgy, hogy
tanulást támogató rendszerek és módszerek fejlesztésével, elsősorban az egyéni tanulási
igényekre reagálva, olyan újszerű, fenntartható megoldások jöjjenek létre, amelyek
intézményi alkalmazása és elterjesztése hatékonyan képes hozzájárulni a tanulók személyes
kompetenciáinak fejlesztéséhez.
Projektgazda: Apertus Közalapítvány.
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Státusz: a támogatási szerződésmegkötése 2009. június 11-én megtörtént, az előleg átutalásra
került.
Megjelent támogatási keretösszeg: 1 Mrd Ft.
Leszerződött támogatás: 999 M Ft.
Probléma:
A projektgazda (Apertus) jelezte, hogy a tervezett határidőre csak a kilencedikesek tananyaga
lesz készen. A közbeszerzések miatt késlekedik a projektmegvalósítás, ezért a projektgazda a
szerződés módosítását kérte a projekt tevékenységeinek átütemezésére.
TÁMOP 3.2.1/08/2 „Új tanu1ási formák és rendszerek”(2007-2008-as akciótervi időszak)
A kiemelt projekt célja: segítse a középiskolai végzettséggel nem rendelkező, az
iskolarendszerből lemorzsolódott, tanköteles koron túli embereket középfokú végzettség
megszerzésében. A projekt célja továbbá, hogy csökkentse a tanulói kudarcokat úgy, hogy
tanulást támogató rendszerek és módszerek fejlesztésével, elsősorban az egyéni tanulási
igényekre reagálva, olyan újszerű, fenntartható megoldások jöjjenek létre, amelyek
intézményi alkalmazása és elterjesztése hatékonyan képes hozzájárulni a tanulók személyes
kompetenciáinak fejlesztéséhez. A kiemelt projekt célja, hogy a közoktatás területén olyan
eddig ki nem próbált és meg nem honosodott tanulási formákat és rendszereket
(lemorzsolódás csökkentése, továbbhaladási útvonalak, közösségi együttműködések
támogatása, stb.) fejlesszen ki, amelyek hatékonyan járulhatnak hozzá az oktatás minőségének
és hozzáférhetőségének javulásához.
A konstrukció részeként megvalósuló Képzésbe Ágyazott Foglalkoztatás (KÁF) program
célja a képzés foglalkoztatási elemmel való összekapcsolása formájában megvalósuló
alternatív tanulási útvonalak felkínálása a hátrányos helyzetű, a formális iskolarendszerből
lemorzsolódott roma fiatalok, felnőttek számára. A konstrukció keretén belül a KÁF program
intézményi (közoktatási és közművelődési) megvalósulása érdekében a projektgazda
támogató szolgáltató központot hoz létre és működtet.
Projektgazda: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI).
Státusz: A projektgazda 2010. március első felében benyújtotta a projektjavaslatát, ami
jelenleg értékelés alatt áll.
Támogatási keretösszeg: 327 M Ft.
TÁMOP 3.2.1/B/09 „Új tanu1ási formák és rendszerek”(2007-2008-as akciótervi időszak)
A Digitális Középiskola program célja:
A pályázat célkitűzése olyan tanulást támogató új, fenntartható megoldás elterjesztésére
irányul, amely korábban nem volt jelen a közoktatás intézményeiben. Cél, hogy az egyes
intézményekben történő felhasználása egyrészt csökkentse a tanulási kudarcokat, a tanulók
lemorzsolódását, másrészt képessé tegye az egyes intézményeket (és pedagógusaikat) arra,
hogy a tanulás világától már eltávolodott tanulókat újból sikeresen be tudják vonni az
oktatásba.
A program olyan hálózatos intézményi modell elterjesztését célozza meg, amely az
iskolarendszert korábban elhagyó, hátrányos helyzetű (fiatal) felnőttek számára nyújthat
lehetőséget az érettségi megszerzésére. A pályázat a pilot szinten már kipróbált Digitális

89/39. oldal

Középiskola tapasztalatait felhasználva készített és átdolgozott „Digitális Középiskola – az
interneten szervezett iskola” új tanulási útvonalak széles körű elterjesztését támogatja.
A Második Esély Gimnáziumi program célja:
A projekt célja, hogy segítse a középiskolai végzettséggel nem rendelkező, az
iskolarendszerből lemorzsolódott vagy azt korábban elhagyó tanköteles, illetve nem
tanköteles korú fiatalokat a középfokú végzettség, illetve az érettségi megszerzésében.
A projekt célja továbbá, hogy csökkentse a tanulói kudarcokat úgy, hogy tanulást támogató
rendszerek és módszerek fejlesztésével, elsősorban az egyéni tanulási igényekre reagálva,
olyan újszerű, fenntartható megoldások jöjjenek létre, amelyek intézményi alkalmazása és
elterjesztése hatékonyan képes hozzájárulni a tanulók személyes kompetenciáinak
fejlesztéséhez.
A pályázat a pilot szinten már előkészített „Második Esély Gimnáziumi program” széles körű
elterjesztését támogatja, mely lehetővé teszi, hogy a kezdeményezés megerősödjön és
elterjedjen a közoktatás rendszerében.
Státusz: Mindkét konstrukció pályázati ablaka 2010. március 31-ig állt nyitva.
Támogatási keretösszeg: 1,108 Mrd Ft. (Digitális Középiskola: 0,5 Mrd Ft, Második Esély
Gimnáziumok: 0,6 Mrd Ft)
Támogatandó projektek száma: Digitális Középiskola: 24-32 db, Második Esély
Gimnáziumok: 12-17 db.
TÁMOP 3.2.2/A/08 és 3.2.2/A/09 „Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás”
(2007-2008-as akciótervi időszak)
A pályázat célja: a hálózat létrehozásának alapvető célja az ágazat közoktatási
reformprogramjának sikeres végrehajtása érdekében – a jól működő, sikeres közoktatási
rendszerek uniós, illetve nemzetközi jó gyakorlatainak és fejlesztési programjainak
adaptációjára, önálló innovációra, azok mintájára kialakított – a területi hálózati tanulást és a
hosszú távon aktuális szolgáltatásokat nyújtani képes koordinatív intézményi hálózat kiépítése
és működtetése.
Státusz: Zajlik a projektek végrehajtása.
Hatályos szerződés száma: 7 db
Leszerződött támogatás: 3,3 Mrd Ft
TÁMOP 3.2.9/B-08 „Audiovizuális emlékgyűjtés” pályázatos konstrukció (2007-2008-as
akciótervi időszak)
A pályázat célja: az aktív állampolgárság kulcskompetencia, kiemelten az európai és nemzeti
identitás fejlesztése, a demokráciára nevelés, a toleranciára nevelés fejlesztése, amelynek
során egy kiemelt projekt (A) és egy egyfordulós pályázat (B) kerül meghirdetésre. A két
komponens keretében új pedagógiai módszertan kialakítására és gyakorlat közbeni
továbbfejlesztésére kerül sor.
Státusz: zajlik a benyújtott pályázatok értékelése. A keletkező 110,5 M Ft-os maradványra a
KMR tekintetében új pályázati kiírás jelent meg 2010. április 2-án. A benyújtási határidő
április 26. volt.
Támogatási keretösszeg: 650 M Ft
Leszerződött támogatás (2010.04.30-ig) : 0,5 Mrd Ft.
Hatályos szerződések száma (2010.04.30-ig): 62 db.
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TÁMOP 3.3.1/07 „Oktatási esélyegyenlőség és integráció” I. szakasz (2007-2008-as
akciótervi időszak)
Cél: A projekt célja a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének
elősegítése, az ehhez szükséges szakmai tartalmak kifejlesztése, a végrehajtásához szükséges
szakértői és szakember kapacitás létrehozása és fejlesztése, a szükséges szakértői kapacitás
folyamatos szolgáltatása, a közoktatási intézmények fejlesztéseinek és a központi fejlesztések
összehangolása, disszeminációja, a programok minőségbiztosítása. A projekt két
komponensből áll:
Az A komponens az integrációs hálózat szakértői és intézményi rendszerének megerősítését,
valamint az integrációt támogató hálózati szolgáltatásokat célozza, beleértve az óvoda és
iskolapedagógusok számára kifejlesztésre kerülő, az integrációt támogató módszertani
képzéseket. A B komponens az esélyegyenlőséget előmozdító pályázati programok szakmai
megalapozása, támogatása.
Jelen kiemelt projekt megvalósítója az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Státusz: A projektgazda benyújtotta a Záró Projekt Előrehaladási Jelentést.
Támogatási keretösszeg 2007-08.: 1, 6 Mrd Ft.
Leszerződött támogatás 2007-08.: 1,6 Mrd Ft.
Kifizetett támogatás:0,662 Mrd Ft (40 %)
:
TÁMOP 3.3.1 „Oktatási esélyegyenlőség és integráció II. szakasz”(2009-2010-es akciótervi
időszak)
Cél: A projekt célja a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének
elősegítése, az ehhez szükséges szakmai tartalmak kifejlesztése, a végrehajtásához szükséges
szakértői és szakember kapacitás létrehozása és fejlesztése, a szükséges szakértői kapacitás
folyamatos szolgáltatása, a közoktatási intézmények fejlesztéseinek és a központi fejlesztések
összehangolása, disszeminációja, a programok minőségbiztosítása. A projekt két
komponensből áll:
Az A komponens az integrációs hálózat szakértői és intézményi rendszerének megerősítését,
valamint az integrációt támogató hálózati szolgáltatásokat célozza, beleértve az óvoda és
iskolapedagógusok számára kifejlesztésre kerülő, az integrációt támogató módszertani
képzéseket. A B komponens az esélyegyenlőséget előmozdító pályázati programok szakmai
megalapozása, támogatása.
Jelen kiemelt projekt megvalósítója az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Státusz: A projektgazda benyújtotta a projektjavaslatát, ami elbírálás alatt áll.
Támogatási keretösszeg 2009-10.: 2,1 Mrd Ft.
TÁMOP 3.3.2/08 „Az oktatási esélyegyenlőségi programok végrehajtásának
támogatása”(2007-2008-as akciótervi időszak)
Cél: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 89. §-a értelmében a hazai és
nemzetközi forrásokra kiírt közoktatási célú pályázatokon való részvétel feltétele közoktatási
esélyegyenlőségi intézkedési terv elfogadása. Ennek megfelelően az Új Magyarország
Fejlesztési Terv horizontális politikáiban kiemelt helyen szereplő esélyegyenlőség-elvű
támogatáspolitika érvényesítéséhez minden oktatási beruházásra, fejlesztésre pályázó
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fenntartónak közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzést és intézkedési tervet szükséges
megalkotnia és végrehajtania.
A konstrukció célja, hogy a magyar közoktatásban elősegítse az esélyegyenlőség
érvényesülését és megerősítse az iskolarendszer esélyteremtő szerepét a halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók vonatkozásában. Ha bármely megvalósítani kívánt (nem
esélyegyenlőségi
célú)
oktatásfejlesztési
beruházás
nincs
összhangban
a
szegregációmentesség és esélyegyenlőség horizontálisan elvárt követelményeivel, a címzett –
amennyiben pályázatában indokolni tudja, hogy a szükséges források nem állnak
rendelkezésére – e konstrukció keretében külön támogatást igényelhet esélyegyenlőségi
intézkedési tervének végrehajtására.
Státusz: Lezárult a szerződéskötés, 22 db hatályos támogatási szerződésjött létre.
Támogatási keretösszeg 2007-08.: 3,28 Mrd Ft.
Leszerződött támogatás: 1,47 Mrd Ft.
TÁMOP 3.3.3/08 „Integrációs gyakorlatot folytató iskolák minőségbiztosítása, szakmai
szolgáltató hálózatokkal történő együttműködésük támogatása”(2007-2008-as akciótervi
időszak)
Cél: A konstrukció célja, hogy kialakuljon Magyarországon egy olyan hálózat, amely
egymást segítő szakmai hálóként összefogja a hátrányos helyzetű/roma tanulókat integráltan
oktató, szolgáltató intézményeket, szakmai műhelyeket, egyetemi kutatási és képzési
központokat. A program lényege az IPR alapú intézményfejlesztésre, az inkluzív oktatási
környezetre fókuszáló egymástól tanulás. További cél, hogy a nyertes pályázók felkészüljenek
a 3.2.2 pályázatban támogatott szakmai pedagógiai hálózatokhoz való kapcsolódásra, az IPR
alapú nevelés hatékonyabb disszeminálása érdekében.
Státusz: Lezárultak a szerződéskötések, 14 db hatályos támogatási szerződésjött létre..
Támogatási keretösszeg 2007-08.: 1,136 Mrd Ft.
Támogatott projektek száma: 14 db
Megítélt támogatási összeg: 434 M Ft
TÁMOP 3.3.4/08. „A halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok felsőfokú képzésbe irányuló
továbbtanulási útjának megerősítése, „Láthatatlan kollégiumi” programok támogatása
felsőfokú intézményekben tanuló roma fiatalok számára”(2007-2008-as akciótervi időszak)
Cél: A konstrukció célja a halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok között a felsőfokú
oktatásban résztvevők arányának javítása és a felsőfokú képzésben részt vevő roma fiatalok
támogatása, a roma középosztály megerősítése, a roma közösségek sikeres társadalmi
integrációja érdekében, és a korszerű roma identitás megteremtésének céljából. A konstrukció
két, egymást kiegészítő pillérből áll. Az A) pillér célja a halmozottan hátrányos helyzetű
tanulók idegennyelvi kompetenciájának fejlesztése, valamint felkészítésük az érettségin való
sikeres szereplés érdekében, a B) pillér célja pedig a felsőoktatásban résztvevő roma tanulók
tanulmányi sikerességének fenntartása, erősítése, választott szakterületük magas szintű
elsajátításához és a korszerű roma identitás kialakításához pluszszolgáltatások nyújtása.
Státusz: A HEP IH belső minőségbiztosítása nem járult hozzá a pályázati kiírás
megjelenéséhez, melynek legfőbb indoka az, hogy az IH véleménye szerint a konstrukció
TÁMOP 3-as prioritáshoz történő kapcsolódása nem igazolt. A konstrukció teljes keretét a 7
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éves OP keretbe maradványként helyezik vissza, más esélyegyenlőségi konstrukcióra történő
átcsoportosítás lehetőségét meghagyva. .
Támogatási keretösszeg 2007-08.: 700 M Ft.
Támogatandó projektek száma 2007-08.: A) pillér: 86-91 db, B) pillér: 4 db.
TÁMOP 3.3.5/08 A és B „Civil részvétel erősítése az oktatási diszkrimináció elleni fellépés
és a tanulók iskolai sikerességének támogatása érdekében”(2007-2008-as akciótervi
időszak)
Cél: Az oktatáshoz való egyenlő, diszkriminációmentes hozzáférés, és a tanulók
sikerességének előmozdítása érdekében szükséges a civil szervezetek bevonásának erősítése,
melyek az intézményi struktúrán kívülálló, független ellenőrző és egyben támogató szerepet
tölthetnek be.
A konstrukció két komponensből áll. Az A) komponens (Tanoda programok támogatása)
célja az iskolai lemorzsolódás csökkentése elsősorban a halmozottan hátrányos helyzetű,
roma, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló és a migráns tanulók továbbtanulási
útjainak megerősítése érdekében. A már meglévő tanodai hálózat bővítése, szolgáltatásaik
minőségfejlesztése hatékonyan hozzájárulhat ezen célcsoport iskolai előmenetelének és
későbbi munkaerő-piaci esélyeinek javításához. A B) komponens (Antidiszkriminációs
jelzőrendszer kiépítése és működtetése) célja a halmozottan hátrányos helyzetű, különösen a
roma tanulók oktatási esélyegyenlőségét döntően befolyásoló oktatási szegregáció és
diszkrimináció eseteinek feltárása informált és elfogulatlan civil szereplők részvételére építő
jelzőrendszer létrehozásával, amely lehetőséget biztosít az oktatási diszkrimináció eseteinek,
illetve az oktatási esélyegyenlőtlenséget okozó egyéb feltételeknek a feltérképezésére, a
döntéshozók és programgazdák számára az információk becsatornázására, és szükség szerint a
kritikus helyzetekben az érintett halmozottan hátrányos helyzetű tanulók érdekeinek jogi úton,
vagy egyéb módon történő érvényesítésre.
Státusz: A B) komponens esetében nem került támogatásra egyetlen pályázat sem. Az A)
komponensen belül lezárult a szerződéskötés, 59 db hatályos támogatási szerződésjött létre.
Támogatási keretösszeg 2007-08.: 1,7 Mrd Ft.
Leszerződött támogatás összesen: 1,25 Mrd Ft
TÁMOP 3.3.5/D Továbbtanulási utak támogatása általános iskolától a diplomáig (20092010-es akciótervi időszak)
Cél: A halmozottan hátrányos helyzetű, roma tanulók iskolai sikerességének támogatása,
esélyegyenlőségük biztosítása az általános iskolától a felsőfokú intézménybe való
befogadásig.
A konstrukció négy, egymásra épülő, egymást kiegészítő komponensből áll. A D) komponens
célja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek kompetencia alapú fejlesztése és
tehetséggondozása
Státusz: Megkezdődött a Pályázat Előkészítő Munkacsoport munkája
Támogatási keretösszeg: 0,8 Mrd Ft
TÁMOP 3.3.6/B A „Képzésbe Ágyazott Foglalkoztatás” közoktatási, közművelődési és
közgyűjteményi intézményekben (2009-10-es akciótervi időszak)
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Cél: A roma fiatalok, felnőttek képzésének, foglalkoztatásának biztosítása az érettségi és az
OKJ-s szakképesítés megszerzésének ideje alatt. Az asszisztens jelöltek a foglalkoztatás során
mentori támogatás mellett az intézményben konkrét pedagógiai, segítő feladatokat látnak el.
A konstrukció biztosítja a célcsoport mentorálását.
A program sikerének záloga az, hogy a befogadó munkahely és a roma munkavállaló között
valódi jogviszony/munkaviszony valósuljon meg. A célcsoport tervezett foglalkoztatása
közoktatási, közművelődési és közgyűjteményi intézményekben valósul meg, ahol egyben a
szakmai képzéshez szükséges gyakorlatot is megszerzik.
Státusz: Megkezdődött a Pályázat Előkészítő Munkacsoport munkája
Támogatási keretösszeg: 2,48 Mrd Ft
TÁMOP 3.3.6/C A „Képzésbe Ágyazott Foglalkoztatás” szakmai támogatása (2009-10-es
akciótervi időszak)
Cél: A pályázat keretében megvalósuló „Képzésbe Ágyazott Foglalkozás” program alapvető
célja, hogy – egy új tanulási forma közoktatási intézményekbe történő bevezetésével – segítse
a végzettséggel nem rendelkező, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalokat a középfokú
végzettség megszerzésében, illetve a munkaerő-piaci elhelyezkedésüket támogató OKJ-s
képzés elvégzésében. Ezen túlmenően szükség van egy rugalmas, az intézményi
elvárásokhoz, egyedi igényekhez igazodni képes szakmai támogató szervezetre, amely a
program végrehajtása során a helyi igényekre reagálva, folyamatosan és rendszeresen
rendelkezésre áll, mely jelen, TÁMOP 3.3.6.C konstrukció keretében kerül kiválasztásra.
Státusz: 2010. március 31-én meghirdetésre került a pályázati kiírás
Támogatási keretösszeg: 415 M Ft
Támogatható pályázatok száma: 1-3
TÁMOP 3.3.7/09 „Minőségi oktatás támogatása, valamint az egész életen át tartó tanulás
elősegítése a kultúra eszközeivel az LHH kistérségek esélyegyenlősége érdekében” (20092010-es akciótervi időszak)
Cél: A cél a TÁMOP 3. prioritásának célkitűzéseihez igazodó, a már elfogadott, illetve
elindult közoktatási, kulturális és esélyegyenlőségi programokkal harmonizáló – a kistérségi
specifikumokat közvetlenül is megvalósító – fejlesztési projektek támogatása. A konstrukció
célja a minőségi és esélyteremtő közoktatás kialakításának, valamint a kultúra eszközeivel az
egész életen át tartó tanulás feltételeinek javítása a leghátrányosabb helyzetű (LHH)
kistérségekben. Az LHH kistérségek fejlesztési tervük alapján javíthatják a kistérség
szükségleteihez leginkább igazodó kulturális szolgáltatásokat, elsősorban a közművelődési
programok, könyvtári szolgáltatások és múzeumpedagógiai programok és szolgáltatások
fejlesztésével.
Státusz: a bíráló bizottsági ülések lezajlottak, támogatói döntés még nem született meg.
Támogatási keretösszeg 2009-10.: 6,9 Mrd Ft.
Meghirdetett keretösszeg: önkormányzatoknak: 4,1 Mrd Ft., civileknek: 0,85 Mrd Ft.
TÁMOP 3.4.1.A-08 és 3.4.1.B-08 „Nemzetiségi és migráns tanulók nevelésének és
oktatásának támogatása” (2007-2008-as akciótervi időszak)
A pályázat célja: A nemzetiségi és migráns tanulók nevelésének, oktatásának,
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beilleszkedésének és a többséggel való harmonikus együttélésének támogatása. Olyan oktatási
programok kifejlesztése, amelyek igazodnak az egyes oktatási formákhoz (nyelvoktató,
kétnyelvű, illetve teljes anyanyelvű oktatás), figyelembe veszik a gyermekek, tanulók
nyelvállapotát, kiemelten szolgálják a nyelvi kompetenciák fejlesztését.
Státusz: Lezárult a szerződéskötés, megkezdődött a megvalósítás.
Támogatási keretösszeg: 523 M Ft
Támogatott pályázatok száma: 9 db („A”: 7 db, „B”: 2 db)
Megítélt támogatás: 254 M Ft
TÁMOP 3.4.2/09 „Sajátos nevelési igényű tanulók integrációja” pályázatos konstrukció
(2007-2008-as akciótervi időszak)
A pályázat célja: előkészíteni az inklúzió megvalósítását, az uniós fejlesztések kezdete óta
most először a gyógypedagógiai intézményeket célozva meg a szakmai minőségük
megújítása, jelentős mértékű, az iskolai élet számos területét mélyen átható, átalakító újítás
bevezetése, valamint a befogadó iskolai gyakorlat kialakításában való aktív együttműködésük
érdekében.
Státusz: Március 31-én zárult a pályázati ablak, zajlik az értékelési folyamat előkészítése.
Támogatási keretösszeg: 0,976 Mrd Ft
Elnyerhető támogatás: 10-30 M Ft
Támogatott pályázatok várható száma: 31-45 db
Beérkezett pályázatok száma: 10 db.
Probléma:
Csekély volt az érdeklődés a pályázat iránt, maradvány várható. A BB-időszak a moratórium
alá esik.
TÁMOP 3.4.3-08 „Iskolai tehetséggondozás” (2007-2008-as akciótervi időszak)
A pályázat célja: az iskolai tehetséggondozás feltételrendszerének fejlesztésére, s azon belül
is a pedagógusok szakmai-módszertani felkészítésére, az iskolai tehetséggondozási
programok ösztönzése, valamint a közoktatási intézményekben személyre szabott
tehetséggondozást végző pedagógusok és a tehetséges fiatalok bekapcsolására az országos
tehetségsegítő hálózatba.
Státusz: Zajlik a támogatási szerződések megkötése.
Támogatási keretösszeg: 1,796 Mrd Ft.
Támogatott pályázatok száma: 109 db
Megítélt támogatás: 1,62 Mrd Ft
TÁMOP 3.4.4/A/08 „Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása” kiemelt projekt (20072008-as akciótervi időszak)
A kiemelt program célja: Olyan országos civil bázisú tehetségsegítő hálózat kialakítása, amely
az oktatási folyamatban kidolgozott és az iskolán kívüli tehetségsegítő kezdeményezések
összekötésével és kibővítésével a tehetséges fiatalok önszerveződésének támogatásával mind
a szervezeti hatékonyság növelése révén, mind a tehetség kibontása és hasznosulása révén a
befektetett összeg nagyságrendekkel nagyobb megtérülését idézi elő. Ezzel a tehetségsegítő
hálózattal biztosítható a tehetséges gyermekek és fiatalok sajátos képességeinek
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kibontakoztatása, társadalmi hasznosulása és integrálása.
Projektgazda: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége
Státusz: Az indikátorok túlteljesítése miatt a támogatási szerződésmódosítása várható..
Támogatási keretösszeg: 700 M Ft.
Lekötött támogatási keret: 698 M Ft
TÁMOP 3.4.4/B/08 „Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása konstrukció (2007-2008as akciótervi időszak)
A pályázat célja: A meglévő tehetségsegítő kezdeményezések működési feltételrendszerének
javítására, új kezdeményezések elindítására, a tehetségsegítő kezdeményezések helyi, térségi,
regionális ismertségének, társadalmi beágyazottságának növelésére, e kezdeményezések
működését támogató szolgáltatások fejlesztésére, valamint a tehetséges fiatalok
önszerveződésének elősegítésére igényelhető európai uniós támogatás.
Státusz: A pályázatok bírálata 2010. március elején lezárult, szerződéskötések folyamatban.
Meghirdetett keretösszeg: 1,255 M Ft
Elnyerhető támogatás: 2-10 M Ft
Beérkezett pályázatok száma: 155 db
Támogatott pályázatok száma: 94 db,
Megítélt támogatás 774.4 millió Ft.
A megemelt összegből az elutasított pályázatok miatt 480 millió Ft összeg maradt fenn. A
HEP IH főigazgatójának válasza alapján 2. körös meghirdetésre nem kerülhet sor, ezért az
OKM javasolta, hogy következő AT módosítás során a 480 milliós maradvány ugyanezen
konstrukció 2009-2010-es keretét emelje majd meg.
Keretösszeg a 2009-2010-as akciótervi időszakban: 1 51 Mrd Ft ( továbbá +480 millió Ft) –
várható megjelenés 2010. III. negyedév.
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
TIOP 1.1.1/07 „A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra
fejlesztése” (2007-2008-as akciótervi időszak)
A pályázat célja: a fejlesztés a közoktatási intézmények számára egységes alapinformatikai
infrastruktúrát biztosít, mely nélkülözhetetlen feltétele a kompetenciaalapú oktatás
elterjesztésének és hozzájárul a területi különbségek mérsékléséhez és kiegyenlítéséhez. A
2008-ban meghirdetett pályázat első körében a központosított közbeszerzés eredményét két
alkalommal is érvénytelennek nyilvánította az irányító hatóság. 2010 áprilisában az IH
kidolgozásában új kiírás jelent, az első körben „támogatásra érdemesnek” minősített pályázók
részére.
Státusz: A pályázatok beadási határideje április 30-án lejárt.
Támogatási keretösszeg: 24,2 Mrd Ft.
Beérkezett pályázatok:816 db
TIOP 1.1.1/09 „A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra
fejlesztése” (2009-2010-es akciótervi időszak)
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A pályázat célja: a fejlesztés a közoktatási intézmények számára egységes alapinformatikai
infrastruktúrát biztosít, mely nélkülözhetetlen feltétele a kompetenciaalapú oktatás
elterjesztésének és hozzájárul a területi különbségek mérsékléséhez és kiegyenlítéséhez.
Státusz: Zajlik a bírálati folyamat.
Támogatási keretösszeg: 4,3 Mrd Ft.
Beérkezett pályázatok száma: 190 db
Hatályos szerződések száma (2010.04.30-ig): 14 db.
Leszerződött támogatás (2010.04.30-ig): 0,288 Mrd Ft.
TIOP 1.1.2/08 „Hatékony informatikai infrastruktúra a közoktatásban”(2007-2008-as
akciótervi időszak)
A kiemelt projekt célja: nagyarányú informatikai eszközfejlesztés lebonyolításának és
hasznosításának támogatása annak érdekében, hogy az intézmények a támogatásban
megkapott eszközök minél jobb kihasználtságát érhessék el a TÁMOP keretében kifejlesztett
eredmények alkalmazásában.
Projektgazda: Educatio Kht. és OFI konzorciuma
Státusz: Zajlik a projekt megvalósítása. Az Educatio a Projekt Felügyelő Bizottsághoz (PFB)
fordult az eLearning projektelem projektbe történő visszaemelése, valamint a befejezési
határidő kitolása érdekében. A PFB 2010. április 2-án tartott ülése azonban a kérést nem
támogatta, mert az ERFA támogatású projektben nem lehet túllépni az 5%-os ESZA
átjárhatósági korlátot. A PFB javasolta viszont az Educationak, hogy az eLearning
tevékenységet az ESZA finanszírozású TÁMOP 3.1.1. keretében, a konstrukcióhoz rendelt 2
Mrd Ft-os többletforrásból valósítsa meg, mely javaslatot a közeljövőben megtartandó
TÁMOP 3.1.1. PFB fogja megerősíteni.
A megítélt támogatási keretösszeg: 1,96 Mrd Ft.
TIOP 1.2.5/09 „Infrastrukturális fejlesztések a minőségi oktatás, az egész életen át tartó
tanulásnak a kultúra eszközeivel történő elősegítése érdekében az LHH kistérségek
esélyegyenlőségéért” (2007-2008-as Akciótervi időszak)
Cél: A fejlesztés a közoktatási intézmények számára egységes alapinformatikai infrastruktúrát
biztosít, mely nélkülözhetetlen feltétele a kompetenciaalapú oktatás elterjesztésének és
hozzájárul a területi különbségek mérsékléséhez és kiegyenlítéséhez. Az egész életen át tartó
tanulás támogatása érdekében a fejlesztési biztosítja a kistérségek kulturális intézményeinek
szolgáltatásfejlesztéséhez szükséges infrastruktúrát: a könyvtári szolgáltatások és a
múzeumok iskolabarát fejlesztése érdekében.
Státusz: 25 db projekt részesült támogatásban.
Támogatási keretösszeg 2009-10.: 1,5 Mrd Ft.
Meghirdetett keretösszeg: 1,15 Mrd Ft.
Megítélt támogatási keretösszeg: 0,9 Mrd Ft.
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ISKOLAFELÚJÍTÁSI PROGRAMOK A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOKBAN
A minőségi oktatás megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítását, az egészséges és
korszerű tanulási feltételek megteremtését szolgálja a közoktatási intézmények
beruházásainak (infrastruktúra és eszközfejlesztés) célirányos támogatása Regionális
Operatív Programok (ROP) belül, az Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszírozása
mellett. A 2007 szeptemberében meghirdetett iskola felújítási program keretében lehetővé vált
a korszerűtlen, lelakott iskolaépületek felújítása, korszerűsítése, korszerű nevelési-oktatási
intézmények kialakítása a pedagógiai reformfolyamatoknak megfelelően. A program
keretében a közoktatási funkciók széles vertikumának támogatására kerül sor, az óvodai
feladat-ellátási helyektől kezdve az iskolai (alap- és középfok) intézményegységek
támogatásáig, beleértve a diákotthonok, kollégiumok és a gyógypedagógiai intézmények
fejlesztését is. A 2007 és 2013-as időszakban a 7 Regionális Operatív Programban összesen
mintegy 139,33 Mrd Ft áll rendelkezésre a közoktatási intézmények infrastruktúra
fejlesztésére.
A 2007-2008-ban meghirdetett pályázatok jelenleg már a megvalósulás szakaszában vannak,
illetve egyötödük esetében már a műszaki átadás is megtörtént. A még rendelkezésre álló
keretből 2009-2010-ben újabb pályázatok kerültek meghirdetésre, melyek beadási határideje
2009. októbere és 2010. májusa között van. A már lezárult pályázatok bírálata megkezdődött.
A 2007/2008-ban meghirdetett pályázatok keretében megvalósuló fejlesztések
A 2007/2008-as pályázatok több körben kerültek meghirdetésre és elbírálásra. Ezen
pályázatokban az alábbi tevékenységek támogatására volt lehetőség:
- Közoktatási épületek akadálymentes felújítása, rekonstrukciója, bővítése,
modernizációja, többfunkcióssá és energiatakarékossá tétele.
- A versenyképes tudás megszerzése érdekében az intézmények eszközellátottságának
javítása.
- Hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésének és
oktatásának
támogatása
eszközellátottság
és
infrastrukturális
fejlesztés
megvalósításával.
- Egészséges és korszerű tanulási feltételek megteremtése érdekében infrastrukturális és
eszközfejlesztés.
Támogatási szerződéssel rendelkező projektek
A 2007-2008-as, több körben meghirdetett kiírásokban összesen a 365 előzetesen támogatott
projektből 356 projekt véglegesen támogatottá vált. A véglegesen támogatott projektekből
353 db projekt támogatási szerződése került megkötésre összesen 99,5 Mrd Ft támogatási
összeggel. A részletes adatokat az alábbi táblázat mutatja:

RÉGIÓK

VÉGLEGESEN
TÁMOGATOTT
PÁLYÁZATOK
SZÁMA

VÉGLEGESEN
TÁMOGATOTT
PÁLYÁZATOK
TÁMOGATÁSI
ÖSSZEGE

TÁMOGATÁSI
SZERZŐDÉSSEL
RENDELKEZŐ
PÁLYÁZATOK
SZÁMA

KM
ÉA

62
66

12 567 017 122 Ft
22 247 655 618 Ft

62
64
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TÁMOGATÁSI
SZERZŐDÉSSEL
RENDELKEZŐ
PÁLYÁZATOK
TÁMOGATÁSI
ÖSSZEGE
12 567 017 122 Ft
21 619 093 760 Ft

ÉM
DA
NYD
KD
DD
Összesen:

63
60
43
37
25
356

14 236 541 235 Ft
13 882 639 578 Ft
8 117 913 872 Ft
9 491 438 558 Ft
20 016 079 458 Ft
100 559 285 441 Ft

63
59
44
36
25
353

14 236 541 235 Ft
13 682 680 746 Ft
8 016 327 593Ft
9 313 702 216 Ft
20 016 079 458 Ft
99 451 442 130 Ft

A projektek kb. egy-ötöde műszakilag már átadásra került, azonban a hivatalos projektzárás (a
végső elszámolás, a zárójelentés beadása és NFÜ általi elfogadása) még ezen projektek
mindegyikénél sem történt meg. Az alábbi két csoportosítás a 2010. április végéig átadott
projekteket, illetve a későbbi prognosztizált átadásokat tartalmazza.
2010. április 30-ig lezárult projektek
A nyertes pályázatok közül 2009. év végéig 58 db projekt került átadásra 10.534.758.086
Ft uniós támogatással. Ebből a Közép-magyarországi régióban 31 db projekt átadására került
sor 5.405.875.309 Ft támogatási összeggel, a konvergencia régiókban pedig 27 db projekt
valósult meg 5.128.882.777 Ft támogatással.
2010. január 1. és 2010. április 30. között további 27 db projekt átadása történt meg
összesen 6.700.349.539 Ft uniós támogatással. A Közép-magyarországi régióban 4 db, a
konvergencia régiókban 24 db projekt fejeződött be.
2010. április 30-ig így összesen 85 db projekt megvalósítására került sor 17.235.107.625 Ft
uniós támogatással, melynek során korszerű közoktatási intézmények létrehozása, illetve a
régiek felújítása történt meg. A Közép-magyarországi régióban 35 db projektet fejeztek be
6.269.967.048 Ft támogatási összeggel, a konvergencia régiókban 50 db projekt valósul t
meg 10.965.140.577 Ft támogatással.
A 2010 április 30-ig átadott projektek régiók közötti megoszlását az alábbi táblázat
szemlélteti:
2010. január 1-től
2009-ben átadott
Összesen 2010. április
április 30-ig átadott
projektek
30-ig átadott projektek
projektek
Támogatási
Támogatási összeg
Támogatási összeg
Régió
db
db
db
összeg (Ft)
(Ft)
(Ft)
KM
31
5 405 875 309 4
864 091 739 Ft 35
6 269 967 048 Ft
ÉA
8
2 122 376 902 7
2 082 321 286 Ft 15
4 204 698 188 Ft
ÉM
3
341 405 239 3
352 989 679 Ft 6
694 394 918 Ft
DA
5
705 974 603 4
599 479 034 Ft 9
1 305 453 637 Ft
KD
6
938 702 567 4
1 462 750 451 Ft 10
2 401 453 018 Ft
NYD
5
1 020 423 466 4
646 493 478 Ft 9
1 666 916 944 Ft
DD
0
0 1
692 223 872 Ft 1
692 223 872 Ft
Összesen 58
10 534 758 086 27
6 700 349 539 85
17 235 107 625 Ft
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Prognosztizált adatok a további közoktatás fejlesztési projektek befejezéséről (kumulált
adatok):
A jelenleg 353 db támogatási szerződéssel rendelkező projektből 290 db megvalósulása
várható a 2010/2011 tanév végéig (2011. június 15-ig). A megvalósításra összesen 24 hónap
áll rendelkezésre, így a teljes projektállomány zárása legkésőbb 2012-ben várható.
A 2009/2010 tanév végére (2010. június 15-e), a 2010 év végére és a 2010/2011 tanév végére
(2011. június 15-ig) várhatóan megvalósuló közoktatás fejlesztési projektek régiónkénti
bontását a következő táblázat tartalmazza (kumulált adatok):
2009/2010. tanév végéig
2010/2011. tanév végéig
2010. december végéig
(2010. június 15-ig)
(2011. június 15-ig)
átadásra kerülő
átadásra kerülő
átadásra kerülő
projektek
projektek
projektek
Támogatási
Támogatási
Támogatási
Régió
db
db
db
összeg (Ft)
összeg (Ft)
összeg (Ft)
KM
38
7 012 196 945 44
8 701 091 511 62
12 567 017 122
ÉA
22
6 556 660 964 54
18 044 597 486 56
18 523 790 236
ÉM
17
3 769 272 108 44
9 350 215 682 46
10 034 584 324
DA
15
2 435 391 230 50
10 699 068 766 58
17 969 733 782
KD
13
3 512 451 221 28
7 305 325 691 28
7 305 325 691
NYD
14
3 008 512 324 25
5 009 924 498 25
5 009 924 498
DD
1
692 223 872 14
10 823 127 135 15
11 309 082 085
Összesen 120
26 986 708 664 259
69 933 350 769 290
82 719 457 738

A 2009-2010-es akcióterv keretében meghirdetett pályázatok
2010 januárjában, akcióterv módosítás keretében a KMOP 4.6.1/B konstrukció esetében
megemelték a rendelkezésre álló forrást 3 milliárd Ft-tal. Így 2009-2010-ben a közoktatási
kiírások kerete a közép-magyarországi és a konvergencia régiókban összesen 32,36 milliárd
Ft. A megjelent pályázatok között vannak kizárólag óvodák fejlesztésére, óvodák és iskolák
fejlesztésére, illetve csak LHH kistérségekre vonatkozó kiírások. Ezen pályázatok beadási
határideje 2009 októbere és 2010 májusa között van. A már lezárult pályázatok bírálata
folyamatban van.

2. Felsőoktatás
Társadalmi Megújulás Operatív Program 2007-2008 AT
TÁMOP 4.1.1 Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban
A pályázat célja: a felsőoktatási intézményekben a 21. század követelményeinek megfelelő
differenciált, komplex felsőoktatási szolgáltatások kifejlesztése és működtetése. A
konstrukció a felsőoktatás szervezeti fejlesztéséhez, valamint a képzések munkaerő-piaci
relevanciájának fejlesztéséhez kíván hozzájárulni a legfontosabb intézmény-irányítási és
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hallgatói szolgáltatások fejlesztésének támogatásával. A szolgáltatások fejlesztése hozzájárul
a modern szolgáltató egyetemek, főiskolák megteremtéséhez. A felsőoktatási intézmények
szolgáltatásainak fejlesztése szempontjából a legfontosabb területek a következők:
Pályakövetés, alumni szolgáltatás, karrier-tanácsadás, Validációs szolgáltatások
kialakítása, Minőségfejlesztés, Menedzsment szolgáltatási rendszerek: a.) vezetői
információs rendszerek (AVIR) és b.) IT infrastruktúra és szolgáltatásmenedzsment,
Tanulmányi és gazdálkodási rendszerek fejlesztése, Komplex hallgatói humán
szolgáltatások rendszerének fejlesztése
A pályázat megjelent: 2008. december 2.
Megjelent támogatási keretösszeg 2007-2008: 4,026 Mrd Ft
Támogatott pályázatok száma: 13 db KMR; 18 db KR
Státusz: 2009. december 31-ig valamennyi Támogatási szerződéshatályba lépett.
Megkezdődött a projektek megvalósulása.
Leszerződött támogatás: 3,946 Mrd Ft
Probléma: Probléma van a pénzügyi ütemezések terén, kedvezményezettek inkább lassabb
kifizetésekben gondolkodnak. A DPR esetében a 2010 tavaszi szemeszterről való elcsúszás
2010 őszre szerződésszegésnek minősül, amit egyértelműen kommunikálni kell.
TÁMOP 4.1.2 Tartalomfejlesztés, képzők képzése
A komponens: Tananyagfejlesztés és tartalomfejlesztés
A pályázat célja: a bolognai folyamatnak megfelelő tananyagfejlesztés, tartalomfejlesztés és a
képzést segítő speciális tudományos szakadatbázisok beszerzése és továbbfejlesztése. A
képzési programok rugalmassá tétele, összhangjuk megteremtése a munkaerő-piaci
elvárásokkal, kereslettel. A képzési tartalmak fejlesztése és adaptációja révén hozzájárulás
többnyelvű képzések indításához.
Megjelent támogatási keretösszeg 2007-2008: 2,704 Mrd Ft
Támogatott pályázatok száma: 16 db KMR; 27 db KR
Státusz: Valamennyi támogatási szerződés hatályba lépett.
Leszerződött támogatás: 2,627 Mrd Ft
TÁMOP 4.1.2 Tartalomfejlesztés, képzők képzése
B komponens: Pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok kialakítása
A pályázat célja: a pedagógusképzés tartalmi megújításának támogatása, képzők képzése,
pedagógusképzést támogató szakmai szolgáltató- és kutatóközpontok kialakítása a
pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézményekre építve.
Megjelent támogatási keretösszeg 2007-2008: 1,005 Mrd Ft
Támogatott pályázatok száma: 2 db KMR; 6 db KR
Státusz: valamennyi Támogatási szerződéshatályba lépett.
Leszerződött támogatás: 0,938 Mrd Ft
TÁMOP 4.1.2 Tartalomfejlesztés, képzők képzése
C komponens: Képzők képzése
A pályázat célja: a felsőoktatásban foglalkoztatott oktatók számára megfelelő mennyiségű és
minőségű szakmai, módszertani (pl. nyelvi, informatikai, menedzsment, minőségfejlesztési
ismeretek) továbbképzési lehetőség biztosítása.
A pályázat megjelent: 2008. december 10.
Megjelent támogatási keretösszeg 2007-2008: 1,594 Mrd Ft
Támogatott pályázatok száma: 3 db KMR; 8 db KR
Státusz: valamennyi Támogatási szerződéshatályba lépett.
Leszerződött támogatás: 0,366 Mrd Ft
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TÁMOP 4.1.3 A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése
A pályázat célja: A pályázat öt alprojektből áll:
 Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR): A konstrukció célja, hogy a felsőoktatási
intézmények, a továbbtanulás előtt álló diákok és szüleik, továbbá az országos
felsőoktatási és munkaerő-piaci stratégiakészítők (OKM, FTT) világos képpel
rendelkezzenek a felsőoktatásból kibocsátott szakképzett munkaerő életpályájának
alakulásáról;
 Adattár alapú vezetői információs rendszer (AVIR): A konstrukció alapvető célja
megteremteni ez egységes felsőoktatási menedzsment információs rendszer szakmai
alapjait;
 Központi Validációs Rendszer (KVR): A konstrukció egy olyan strukturált
felsőoktatási validációs (érvényesítési) folyamat, amely a potenciális hallgató előzetesen
megszerzett tudásának és képességeinek felmérésére, értékelésére, dokumentációjára és
elismertetésére irányul.
 Országos Képesítési Keretrendszer (OKKR): Az Európai Képesítési
Keretrendszerhez (EKKR) való csatlakozásnak létrehozása a felsőoktatási területen.
 Az IKT szolgáltatások fejlesztése: Hálózati információs és felhasználói kapcsolat
menedzser rendszer (CRM) kifejlesztése.
A pályázat megjelent: 2008. március 13.
Megjelent támogatási keretösszeg 2007-2008: 2,097 Mrd Ft
Projektgazda: Educatio (főpályázó), OFI és NIIFI alkotta konzorcium
Támogatott pályázatok száma: 1 db
Leszerződött támogatás: 1,956 Mrd Ft
Státusz: A projektgazda kezdeményezte a projektmenedzsment költségkorlát 6%-ról 7,5%-ra
való emelését, illetve a projektidőszak kitolását 2010.október 15-ig, amikhez az IH
hozzájárult. A projektgazda hozzájárul az n+3-as kifizetésekhez, azaz 2010. II. negyedévre
tervezett kifizetések meghaladják az eredeti ütemezést. 2010. február 23-án lezajlott a PVÜ. A
TSZ módosítás miatt a PEJ fel lett függesztve. A TSZ módosítás után lehet PEJ, utána pedig
helyszíni ellenőrzés. DPR VIR jól halad.
Probléma: KVR alprojekt jelentős elmaradásban van. NIIF és OFI kifizetési kérelmei
jelentősen elmaradnak a vállaltaktól. Az OFI a vállalt összeg 1%-át, a NIIFI pedig 17%-át
költötte el eddig. A Szerződésmódosító Bizottság Ülése 2010. április 21-én zajlott le, a
támogatási szerződés módosítása (október 15-ig történő határidő-hosszabbítás) várható..
A költségek megoszlása az egyes alprojektek között az alábbiak szerint alakul:
Költségek (Ft)
Diplomás Pályakövető Rendszer
481 978 695
EDUCATIO
Adattár alapú vezetői információs rendszer
587 346 651
Központi Validációs Rendszer
264 551 645
OFI
Országos Képesítési Keretrendszer
62 310 495
NIIFI
Az IKT szolgáltatások fejlesztése
560 793 710
ÖSSZESEN:
1 956 981 196

TÁMOP 4.1.4. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban
A pályázat célja: A Minőségbiztosítás kiemelt program célja, hogy minőségbiztosítási
rendszert minél több felsőoktatási intézményben vezessék be és alkalmazzák a
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versenyképesség fokozására, az intézménnyel való elégedettség növelésére.
A pályázat megjelent: 2008. március 31.
Megjelent támogatási keretösszeg 2007-2008: 0,573 Mrd Ft
Státusz: A Támogatási szerződés2009. július 20-án hatályba lépett. Az első beszámolót 2010.
február 1-i héten tartották. Az első PEJ-t 2010. január 29-én adták be, sok hibával. A projekt
nem halad, a minisztérium ráhatására van szükség! Az OFI vállalta, hogy a megvalósítás
szakaszában a projekt előrehaladásáról havonta tart beszámolót, ez még nem történt meg. A
kifizetések nem haladnak, kifizetési kérelmet még nem adtak be. Amennyiben a projektgazda
nem a Támogatási Szerződésben előírtaknak és vállaltaknak megfelelően halad a projekt
szakmai megvalósításával, a Támogatási szerződés felülvizsgálata szüksége
Támogatott pályázatok száma: 1 db (OFI)
Leszerződött támogatás: 0,573 Mrd Ft
Probléma:
A projekt megvalósítása nem halad az elvárható ütemben. A TSZ megkötésekor érvényes
ütemtervhez képest a tevékenységek megvalósításában több hónapos csúszás van. A március
17-i helyszíni ellenőrzés során az OFI jelezte, hogy egy indikátorát nem tudja teljesíteni, ezért
2010. május hónapban szerződésmódosítási kérelem benyújtását tervezi. Az OFI-nak 2010.
április 3-ig a támogatás 10%-ának megfelelő kifizetési kérelmet kellett volna benyújtani, de
csak 5%-ról adott be kérelmet, ami elutasításra került.
TÁMOP 4.2.1 A tudáshasznosulást, tudástranszfert segítő eszköz-, és feltételrendszer
kialakítása
A pályázat célja: a felsőoktatás és gazdaság kapcsolatának erősítése, nemzetközi szintű
tudásbázisok fejlesztése. Az innovációs szolgáltató központok számára – a GOP 1.2.1
intézkedéséhez
kapcsolódva
– a tudás „termelését” biztosító felsőoktatás
piacérzékenységének, hasznosítási jártasságának és a kapcsolódó szolgáltatások körének
bővítése és fejlesztése.
A pályázat megjelent: 2008. június 30.
Megjelent támogatási keretösszeg 2007-2008: 3,294 Mrd Ft
Támogatott pályázatok száma: 2 db KMR; 6 db konvergencia
Leszerződött támogatás: 3,263 Mrd Ft
Státusz: Valamennyi támogatási szerződés hatályba lépett. A Pannon Egyetem
tartaléklistán van.
TÁMOP 4.2.2 Innovatív kutatói teamek alapkutatástól az alkalmazott kutatásig terjedő
projektjeinek támogatása
A pályázat célja: a felsőoktatásban történő kutatás-fejlesztés feltételrendszerének javítása a
kutatásokhoz szükséges humánerőforrás és szolgáltatás igény finanszírozásával. A kutatásfejlesztésről és a technikai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV törvény 4. §-a alapján –
transznacionális, innovatív kutatói teamek közreműködésével – megvalósuló, az alábbi
tevékenységeket magában foglaló interdiszciplináris kutatás, fejlesztés és innováció
Magyarországon történő lebonyolítása: alapkutatás, kísérleti fejlesztés, a transznacionális
kutatói csoportok dinamikus szerveződésének ösztönzése, a felsőoktatás és a vállalkozások
közötti K+F együttműködések növelése, új kutatási módszerek, tudományszervezési szemlélet
és új kutatásmenedzsment kialakítása a kutatócsoportok és az intézmények szintjén;
A pályázat megjelent: 2008. június 30.
Megjelent támogatási keretösszeg 2007-2008: 8,053 Mrd Ft
Támogatott pályázatok száma: 2 db KMR, 18 db KR
Státusz: Valamennyi támogatási szerződés hatályba lépett.
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Leszerződött támogatás: 7,849 Mrd Ft
TÁMOP 4.2.3. A tudományos eredmények elismerése és disszeminációja
A pályázat célja: a magyar tudomány és a műszaki fejlesztés hazai és nemzetközi
elismerésének javítása; a tudományos eredmények és ismeretek hatékony átadása. További
cél, hogy az elért eredmények megismertetése révén a felsőoktatás tudományos iskolái,
műhelyei, kiválósági központjai nemzetközi elismertségre, a nemzetközi és hazai rangsorban
megszerzett jobb pozícióval növekvő bevételre tegyenek szert; az eredmények
elismertségének összehasonlíthatósága és növelése érdekében; világszínvonalú hazai
kutatóegyetemek létrejöttének támogatása ott, ahol a személyi és a tárgyi feltételek a meglévő
bázison kialakíthatók; a színvonalas tudományos utánpótlás-nevelés érdekében a
szakkollégiumok, valamint az eredményes doktori iskolák fejlődésének támogatása.
A pályázat megjelent: 2008. szeptember 30.
Meghirdetett támogatási keretösszeg 2007-2008: 1,568 Mrd Ft
Támogatott pályázatok száma: 5 db KMR; 14 db KR
Státusz: valamennyi támogatási szerződés hatályba lépett.
Leszerződött támogatás: 1,491 Mrd Ft
TÁMOP 4.2.4 Nemzeti Kiválóság Program
A pályázat célja: a Nemzeti Kiválóság Program (NKP) elismeri a tehetséggel párosuló kiváló
teljesítményt, motiválja a kimagasló oktatási, kutatási tevékenységet, a nemzetgazdasági
valamint az európai gazdasági térség szempontjából jelentős eredmények elérését, bármely
tudományterületen, de különösen a matematika, a műszaki tudományok és a
természettudományok területén. A Nemzeti Kiválóság Program keretében megvalósuló
tevékenységek hozzájárulnak a „Magyar Géniusz” zászlóshajó céljainak megvalósításához. A
Nemzeti Kiválóság Program egy átfogó pályázati rendszer segítségével kívánja elérni a
céljait, amely lehetővé teszi az oktatói-kutatói életpálya tervezhetőségét és a tehetséges
magyar és külföldi hallgatók támogatását.
A kiemelt projekt nevesítését első körben a 2009. október 14-i Kormányülés tárgyalta
(kedvezményezett a Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány, támogatás összege
9.334.317.744 forint). A Kormány a TÁMOP 4.2.4. Nemzeti Kiválóság Programot és annak
lebonyolítóját, a Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítványt feltételekkel támogatta és a
miniszterelnök hatáskörébe utalta az indítás feltételeinek tisztázását. A 2009. november 18-i,
Akciótervek módosításáról szóló NFGM előterjesztésben az n+3-as cél elérése érdekében
a program költségvetésének radikális csökkentését javasolta az előterjesztő, amit mind az
OKM, mind a kormány elfogadott. Fentiek következtében a program tizedére csökkentett
kerettel (919 millió Ft) valamint csökkentett tevékenységi körrel került a TÁMOP 4. 200708-as Akció Tervbe. A 2010. március 31-i Kormányülés ismét tárgyalta a,nevesítést, és az
alábbi döntést hozta:
A kormány a kiemelt programot törölte a 2007-2008. évi TÁMOP 4. akciótervből,
egyidejűleg 1,4 Mrd Ft-os forrással előzetesen nevesítette a 2009-2010. évi akciótervben
(TÁMOP 4.2.4/B komponensként). A projekt kedvezményezettje a kormánydöntés
értelmében a Magyary Zoltán Közalapítvány és a Collegium Budapest Egyesület, illetve ezek
konzorciuma. A május 5-ére tervezett kormányülés előreláthatóan újra tárgyalja a kiemelt
projektet.
TÁMOP 4.2.5 Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás
A pályázat célja: a 2001. óta működő Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program
fejlesztése.
Részcélok:
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A felsőoktatás oktató és kutató tevékenysége, az akadémiai kutatóhálózat intézményei, a
költségvetési és a nonprofit kutatóhelyek kutató tevékenységének szakirodalmi
információs hátterének javítása.
Az oktatói-kutatói szakirodalmi információs háttér európai színvonalra emelése, képessé
válva az egységes európai felsőoktatási térben való versenyre, a hallgatók, kutatók,
oktatók vonzására.
Az intézmények szakirodalmi információs szolgáltatási kapacitásainak bővítése mind
mennyiségi, mind minőségi szempontból
A Pólusprogram innovációs fejlesztéseinek nemzetközi szakirodalmi hátterének bővítése.
Az EISZ Nemzeti Program nyújtotta szolgáltatások megfeleltetése az intézményi
igényeknek.
A program szolgáltatásinak szélesebb célcsoporthoz, intézményi felhasználói körhöz való
eljuttatása.

- A program szolgáltatásainak bővítése, a szolgáltatások kihasználtságának javítása
Meghirdetett támogatási keretösszeg 2007-2008: 1,268 Mrd Ft.
Projektgazda: Educatio
Státusz: a kiemelt projektet a Kormány 2009. június 24-én nevesítette. A projektgazda a
pályázatot 2010. január 25-i határidővel benyújtotta. A BB február 26-án lezajlott, az
átdolgozott projektjavaslatot értékelő Bíráló Bizottsági ülés március 24-én zajlott.
2010. március 30-án kelt támogató levélben rögzítettek alapján a projektre megítélt
támogatási összeg 1.182.720.688 Ft. A támogatási szerződéshez szükséges dokumentáció
elkészítésére és a BB által előírt módosítások elvégzésére a 2010. április 6-án kelt tájékoztató
levél kézhezvételétől számított 45 nap áll a projektgazda rendelkezésére.
Társadalmi Megújulás Operatív Program 2009-2010 AT
TÁMOP 4.1.1/A Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban
A pályázat célja: A felsőoktatási intézményekben a 21. század követelményeinek megfelelő
differenciált, komplex felsőoktatási szolgáltatások kifejlesztése és működtetése. A
konstrukció a felsőoktatás szervezetének, működésének, irányításának fejlesztéséhez,
valamint a képzések munkaerőpiaci relevanciájának méréséhez, fejlesztéséhez kíván
hozzájárulni a legfontosabb intézményirányítási és hallgatói szolgáltatások fejlesztésének
támogatásával.
A pályázat megjelent: 2010. január 18.
Megjelent támogatási keretösszeg 2009-2010: 9,448 Mrd Ft.
Támogatott pályázatok száma: 5 db KMR; 11 db KR
Státusz: Minden projektgazda kiértesítése megtörtént.
TÁMOP 4.1.1/B Hallgatókat célzó speciális mentori, koordinátori és tanácsadói,
valamint tréningszolgáltatások fejlesztése a felsőoktatási intézmények és a civil szféra
partnerségében
A pályázat célja: A felsőoktatási intézményekbe felvételt nyert halmozottan hátrányos
helyzetű és hátrányos helyzetű hallgatók valamint a fogyatékossággal élő illetve egyéb,
speciális hallgatói csoportok beilleszkedésének elősegítése, felsőoktatási tanulmányaik
elvégzésének támogatása az egyéni szükségletekre alapozott mentor-, koordinátori és
tanácsadói valamint tréningszolgáltatások fejlesztése révén. Cél a felsőoktatásban részt vevő
roma tanulók tanulmányi sikerességének, választott szakterületük magas szintű
elsajátításának, a roma identitás erősítésének támogatása.
Státusz: Kiírás megjelenése 2010. II. negyedévben várható.
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TÁMOP 4.1.1/C Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása (kiemelt projekt)
Új komponensként jelenik meg.
Támogatási keretösszeg 2009-2010: 1,691 Mrd Ft.
Státusz: NFU a projektcsatornát megnyitotta, majd a projektgazda a projektötletet benyújtotta.
A zsűrizés pozitív döntéssel április 8-án megtörtént.
A konzorciumi partnerek: Miskolci Egyetem, Eszterházy Károly Főiskola (Eger) és Károly
Róbert Főiskola(Gyöngyös). A pilot tapasztalatai alapján megvalósítandó folytatására
1.691.702.480 Ft konvergencia forrás került átcsoportosításra. A projekt első VEF ülésére
április 28-án került sor.
TÁMOP 4.1.2/A1 Képzés- és tartalomfejlesztés, különös tekintettel a matematikai,
természettudományi, műszaki és informatikai, valamint pedagógiai képzésekre és azok
fejlesztésére (Bologna)
A pályázat célja: Képzési programok fejlesztése (tananyag-adaptáció, oktatásmódszertan
fejlesztés, tartalomfejlesztés), az alapképzés, mesterképzés, osztatlan képzés, felsőfokú
szakképzés, szakirányú továbbképzés, doktori képzés esetében, a tartalomszolgáltatás
modernizációja, hazai képzések idegen nyelvű hozzáférésének megteremtése, külföldi
intézményekkel indítandó, közös diplomát adó képzések kidolgozása, külföldi intézmények
képzéseinek hazai adaptációja, felsőoktatási oktatók kapcsolódó képzése, kapcsolódó IKT
fejlesztés, oktatási segédanyag-fejlesztés és –beszerzés, a képzésfejlesztéshez kapcsolódó
kommunikációs tevékenységek, a fejlesztések kapcsán létrejött eredmények disszeminációja.
Tervezett támogatási keretösszeg 2009-2010: 2,6 Mrd Ft.
Státusz: A TÁMOP 4.2.5/B és 4.1.2/A1 együtt indul, előrébb hozva, mert ezen konstrukciók
tartalmilag szorosan összekapcsolódnak. A pályázat március 22-ig partnerségi egyeztetés alatt
volt, az utolsó PEMCS április 14-én zajlott le, .
TÁMOP 4.1.2/A2 Képzés- és tartalomfejlesztés, különös tekintettel a matematikai,
természettudományi, műszaki és informatikai, valamint pedagógiai képzésekre és azok
fejlesztésére (Hiányszakmák)
A pályázat célja: Megalapozó kutatások és módszertani fejlesztések, képzési programok
kialakítása, fejlesztése a munkaerőpiaci szereplőkkel, jelentősebb foglalkoztatói
érdekképviseletekkel együttműködésben, felsőoktatási oktatók kapcsolódó képzése,
kapcsolódó IKT fejlesztés, beszerzés
A pályázat megjelent: 2010. január 15.
Megjelent támogatási keretösszeg 2009-2010: 1,809 Mrd Ft.
Támogatott pályázatok száma: 11 db
Státusz: Minden projektgazda kiértesítése megtörtént, tájékoztató nap 2010. április 30-án.
Támogatási szerződések megkötése 2010. júliusában várható.
TÁMOP 4.1.3 A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése (2. szakasz)
(Educatio) kiemelt projektjének II szakaszához (ágazati vezetői információs rendszer,
pályakövetés, szociális dimenzió mérése) a projektcsatorna megnyitása és a teljes eljárás
végig vitele szükséges. A HEP IH álláspontja szerint a folytatásos eljárásrend nem
alkalmazható.
Probléma:
 A kiemelt projektek időigénye (projektcsatorna – zsűri – nevesítés – VEF – pályázati
ablak – BB – TSZ) az országos kiemelt projekt ütemezésében a KMR források időben
való elköltését veszélyezteti.
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A 2010. október 15-én záruló projekt nem tud folytatódni október 16-ától, legalább 2-3
hónapos finanszírozási lyuk lép fel.
A jelenlegi AT-ban feltüntetettnél szélesebb tevékenységi körre lehet szükség, ami akár
AT módosítást is igényelhet.

TÁMOP 4.1.5 Hiányszakmák, új szakmák munkaerő igényének kielégítése felsőfokú képzés
segítségével
Státusz: A konstrukció nem indul, a konstrukció tevékenységei 2009-2010-ben át lettek
emelve a TÁMOP 4.1.1/A illetve a TÁMOP 4.1.2/A komponensekbe.
TÁMOP 4.2.1/A Kutatási és technológia transzfer szolgáltatások támogatása, a
felsőoktatási intézmények kutatási feltételrendszerének javítás
A pályázat célja: A felsőoktatás és gazdaság kapcsolatának erősítése, nemzetközi szintű
tudásbázisok fejlesztése. A konstrukció első sorban a matematikai, műszaki, informatikai és
természettudományos K+F+I+O profillal rendelkező felsőoktatási tudásközpontokban
végrehajtandó fejlesztéseket támogatja. A konstrukció hatásaként a legjelentősebb
kutatásfejlesztési kapacitással és tevékenységekkel rendelkező tudáscentrumokban
létrejönnek olyan technológia-transzfer központok, melyek minimálisan regionális, de akár
több régióra is kiterjedő szolgáltatást biztosítanak.
A pályázat megjelent: 2009. október 30.
Támogatási keretösszeg 2009-2010: 1 Mrd Ft
Támogatott pályázatok száma: 1 db KMR; 2 db KR
Megítélt támogatás: 0,626 Mrd Ft
Státusz: A támogatási szerződésmegkötése 2010. II. negyedévében várható. A tartalékos
projektek támogatásáról szóló levelek 2010. április 29-én elküldésre kerültek.
TÁMOP 4.2.1/B A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás – fejlesztés – innováció oktatás fejlesztésén keresztül (Kutatóegyetemek)
A pályázat célja: A felsőoktatás vonzerejének növelése a minőség javulásán és a kiválóságon
keresztül. További cél a hazai felsőoktatási intézmények versenyképességének megerősítése a
nemzetközi oktatási-tudományos „piacon”. Ennek elemei: A szellemi potenciál fejlesztése; a
kutatás-fejlesztési infrastruktúra fejlesztése; a kiemelt kutatási területek minőségi fejlesztése;
az intézményi kapcsolatrendszer fejlesztése. A fejlesztés célja a kiemelt kutatási területeken
végzett nemzetközi színvonalú K+F+I tevékenység műveléséhez szükséges kritikus tömeg
felépítése, valamint az e területeken végzett kutató-fejlesztő munka támogatása.
A pályázat megjelent: 2009. december 30.
Támogatási keretösszeg 2009-2010: 26,93 Mrd Ft
Támogatott pályázatok száma: 4 KMR; 4 KR
Megítélt támogatás: 16,1 Mrd Ft
Státusz: A nyertesek kiválasztásra és kiértesítésre kerültek. A támogatási szerződések
megkötése 2010. május 10-ig várható.
TÁMOP 4.2.2/A Nemzetközi közreműködésben megvalósuló alap- és célzott alapkutatási
projektek támogatása (Kutatói teamek)
Státusz: A pályázat előkészítése még nem kezdődött el, a pályázat megjelenése 2010. nyarán
várható, csak konvergencia régiók számára.
TÁMOP 4.2.2/B Nemzetközi közreműködésben megvalósuló alap- és célzott alapkutatási
projektek támogatása (Doktori-TDK-Szakkollégium)
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A pályázat célja: A pályázat átfogó célja a felsőoktatási intézmények belső megújulásának
támogatása a minőségi utánpótlás-nevelés érdekében. A pályázat alapvető célja, olyan
komplex feltételek megteremtése a felsőoktatási intézményekben, amelyek lehetőséget
biztosítanak a tehetségek számára az egyedi, tudományos fejlődésre. Ennek része az
intézményen belüli tehetségsegítő programok működtetése, fejlesztése, amik az arra érdemes
hallgatóknak lehetőséget és anyagi hátteret biztosítanak a tudományos fejlődésre, valamint
azokat az oktatókat, kutatókat támogatják, akik aktívan rész vesznek az utánpótlás
nevelésében. Kiemelt cél a doktori képzés színvonalának és minőségének fejlesztése, a
tehetséges hallgatók tudományos diákköri tevékenységének fejlesztése, a szakkollégiumok
színvonalának és minőségének fejlesztése.
A pályázat megjelent: 2010. április 21.
Pályázat benyújtása: 2010.05.03.-2010.06.30.
Támogatási keretösszeg 2009-2010: 8,64 Mrd Ft.
Státusz: A tervezett ütemezés szerint BB 2010 júliusában, a támogatási szerződés megkötése
2010 augusztusában várható.
TÁMOP 4.2.3. A tudományos eredmények elismerése és disszeminációja
Státusz: A pályázat előkészítése még nem kezdődött el, a pályázat megjelenése 2010. nyarán
várható, csak konvergencia régiók számára.
TÁMOP 4.2.4 Nemzeti Kiválóság Program
A konstrukció a 2009-2010-es akciótervből megvalósuló teljes (kiemelt és pályázatos) kerete:
14,044 Mrd Ft
TÁMOP 4.2.4/A Nemzeti Kiválóság Program (pályázatos)
A komponens: Hallgatói illetve kutatói személyi támogatás biztosítása a konvergencia
régióban
Várható megjelenés: 2010. IV. negyedév
Támogatási keretösszeg: 12,6 Mrd Ft
Státusz: A pályázat előkészítése még nem kezdődött, a pályázat megjelenése 2010. nyarán
várható .
TÁMOP 4.2.4/B Nemzeti Kiválóság Program (kiemelt)
B komponens: Nemzetközi Kutatóközpont személyi típusú támogatásai
Részletesen ld. 56. old.
TÁMOP 4.2.5/A Központi tananyagbeszerzés (Leggyakrabban használt tankönyvek)
A pályázat célja: Az oktatási, kutatási tevékenységeket támogató információs szolgáltatások
fejlesztése, tartalomfejlesztés központi szolgáltatások: fejlesztése, a tudományos adatbázis
beszerzés, valamint a kapcsolódó kommunikáció, képzés megvalósítása.
Várható megjelenés: 2010. II. negyedév
Tervezett támogatási keretösszeg: 2,9 Mrd Ft
Státusz: Legutolsó PEMCS 2010. április 30-án volt, a pályázati kiírás májusban partnerségi
egyeztetésre kerül.
TÁMOP 4.2.5/B Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás (kiemelt projekt 2. szakasz)
A pályázat célja: Központi tananyag szolgáltatás fejlesztése, a Magyar Tudományos Művek
Tárának bővítése, fejlesztése, valamint a kapcsolódó kommunikáció, képzés megvalósítása.
Tervezett támogatási keretösszeg: 2,9 Mrd Ft
Státusz: A 4.2.5/08-tól lényegében független párhuzamos tartalmú beszerzési projekt, akár
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párhuzamosan is indítható. A HEP IH álláspontja alapján a projektcsatorna megnyitása és a
teljes eljárás végig vitele szükséges.
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2007-2008 AT
TIOP 1.3.1. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges
infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása
A pályázat célja:
- A felsőoktatási intézmények oktatási-, kutatási-, szolgáltatási infrastruktúrájának bővítése,
illetve megújítása
- Matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai képzés infrastrukturális
kapacitásának megújítása
- Felsőoktatási intézmények és vállalkozások közötti K+F+I együttműködést támogató
infrastruktúra fejlesztése
- A tudáshasznosulást, tudástranszfert segítő infrastruktúra kialakítása, fejlesztése
- Intézményi gerinchálózat kumulatív sávszélességének növelése
- Létesített/felújított hálózati hozzáférési pontok számának kialakítása
- Pedagógusképzés korszerűsítését szolgáló hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése
A projektek keretében olyan K+F infrastruktúra – épületek, laborok, komplex hallgatóioktatói-kutatói terek info-kommunikációs technológiai fejlesztés – jön létre, amely
közvetlenül szolgálja a kutatás, az innováció, és a tudástranszfer révén az oktatás, tanulás
fejlődését. A képzési terek mellett hallgatói szolgáltatói és tanulói terek is kialakításra
kerülnek, továbbá jelentős egyetemi informatikai infrastruktúra-fejlesztésekre is sor kerül.
A pályázat megjelenést: 2007. szeptember 28.
Meghirdetett támogatási keretösszeg 2007-2008: 55,5 Mrd Ft.
Támogatott projektek száma: Az 1. körben 6 nyertes, míg a 2. körben további 7 nyertes
pályázó volt.
Státusz: Valamennyi támogatási szerződés aláírásra került. A konstrukció keretében az 1.
körben 6 intézmény 28,9 milliárd Ft, míg 2. körben 7 intézmény 26 milliárd Ft támogatásban
részesült. Minden TSZ rendben van, a projektek projektfejlesztési szakaszban vannak, a PEJek és kifizetések folyamatban, helyszíni szemlék folyamatban.
Leszerződött támogatás: 54,958 Mrd Ft
Az 1. körben odaítélt közel 29 milliárd forintból a következő 6 felsőoktatási intézmény
részesült:
Intézmény
Támogatás
Széchenyi István Egyetem
6.496.413.000 Ft
Pécsi Tudományegyetem
6.442.138.808 Ft
Miskolci Egyetem
6.234.747.631 Ft
Eszterházy Károly Főiskola
5.003.434.146 Ft
Dunaújvárosi Főiskola
3.193.647.456 Ft
Károly Róbert Főiskola
1.549.681.000 Ft
Összesen:
28.920.062.041 Ft
A 2. körben a több mint 26 milliárd Ft támogatási összegből az alábbi 7 pályázó részesült:
Intézmény
Támogatás
Szegedi Tudományegyetem
6.424.147.702 Ft
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Kecskeméti Főiskola
Pannon Egyetem
Nyugat-Magyarországi Egyetem
Budapesti Gazdasági Főiskola
Kaposvári Egyetem
Debreceni Egyetem
Összesen:

2.440.925.248 Ft
4.183.071.990 Ft
4.608.340.068 Ft
597.000.000 Ft
2.902.760.000 Ft
4.881.960.800 Ft
26.038.205.808 Ft

TIOP 1.3.2. Információ-menedzsment a felsőoktatásban
A pályázat célja: A konstrukció elsődleges célja, hogy a TIOP által támogatott magyarországi
régiókban – a vezető európai kutatói hálózatokkal együttműködve – biztosítsa a felsőoktatás,
a tudományos kutatás, valamint a kapcsolódó innovatív fejlesztés területén az EU
legfejlettebb országaihoz hasonló informatikai és hálózati infrastrukturális feltételeket.
A pályázat megjelent: 2008. július 10.
Megjelent támogatási keretösszeg 2007-2008: 4,047 Mrd Ft
Támogatandó pályázatok száma: 1 db
Leszerződött támogatás: 4,041 Mrd Ft
Státusz: A NIIFI az idei kifizetések eddigi töredékét teljesítette, ezért szerződésmódosítási
kérelmet nyújtott be, a közbeszerzési eljárások jelenleg is folynak. A NIIFI vállalta, hogy a
kifizetéseit felgyorsítja. A NIIFI ÁFA kompenzációt kért. Jóváhagyott AT következtében a
kompenzáció a TIOP 1.3.1 konstrukció 2009-2010-es keretéből kerül átcsoportosításra.
Vállalták, hogy 2010. I. félév végére lezajlik a két nagy közbeszerzésük, és elszámolást
nyújtanak be 2,6 Mrd Ft értékben. A KMOP-s pályázathoz csak szállítói kifizetéssel tudnak
elszámolást benyújtani júniusban. További problémát jelenthet a működési költségek
kérdésköre, amely a központi költségvetési forrás függvénye, de csak szeptemberben várható
a költségvetés véglegesítése..
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2009-2010 AT
TIOP 1.3.1. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges
infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása
A pályázat célja: A konstrukció általános célja a felsőoktatási intézmények gyakorlati
képzéssel, oktatással, kutatással kapcsolatos infrastruktúrájának fejlesztése annak érdekében,
hogy a tudásalapú társadalom és gazdaság követelményeinek megfelelő, európai és globális
értelemben véve is versenyképes szolgáltatásokat legyenek képesek nyújtani. A konstrukció
célja továbbá a felsőoktatási tevékenységekhez műszer és laborkapacitás fejlesztése. A
konstrukció kiemelten támogatja a műszaki és természettudományi területeket.
Várható megjelenés: 2010. május
Tervezett támogatási keretösszeg: 12,1 Mrd Ft
Státusz: A konstrukciót érintő 2007-2008-as ÁFA kompenzáció a 2009-2010-es keretből
kerül átcsoportosításra. Nem hirdethetnek meg olyan keretet, aminek egy része
kompenzációra fordítandó! ÁFA és árfolyam kompenzáció miatt elképzelhető, hogy a 20092010-es keret tovább csökken, de lehet, hogy a tartalék terhére, ez nem tisztázott. A pályázati
útmutató 2010. április 26-tól május 10-ig partnerségen van, megjelenése májusban várható (a
KMOP 421 pályázati útmutató megjelentetése a ROP IH hatásköre)..
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Közép Magyarország Operatív Program
KMOP 4.2.1. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges
infrastruktúra fejlesztése
A fejlesztés célzott módon támogatja a felsőoktatási infrastruktúra országosan is egyedülálló
nagy múltú nemzetközileg is kiemelkedő jelentőségű elismert helyszíneit. A felsőoktatás
infrastrukturális fejlődése az elmúlt két évtizedben nem tudott lépest tartani sem a hallgatói
létszám növekedésével, sem a gazdasági- társadalmi- tudományos kihívásokkal. Az európai
felsőoktatási és kutatási adathálózatba való bekapcsolódáshoz szükséges a magyar
felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek és közgyűjtemények kommunikációs kapacitásait
szolgáló alapinfrastruktúra fejlesztésére. A képzési kutatási és oktatói terek nem felelnek meg
a versenyképes tudás átadásához szükséges feltételeknek, valamint a korszerű K+F
követelményrendszernek. Ezzel összhangban szükség van a megfelelő vezetésirányítási
válság- és változás menedzsment kompetenciákat szolgáló IKT alapinfrastruktúra
fejlesztésére is.
KMOP 4.2.1.A) „Központi felsőoktatási információs infrastruktúra fejlesztése „A”
komponense és az Információmenedzsment a felsőoktatásban kiemelt projektekhez” c.
konstrukció (a TIOP 1.3.2. ikerkonstrukciója)
Alapvető cél a kutatás-fejlesztéshez, az innovációhoz, a kutatóegyetemek és a regionális
tudásközpontok kialakulásához nélkülözhetetlen informatikai infrastruktúra európai
színvonalra történő fejlesztése.
A konstrukció célja, hogy biztosítsa azt az alapinfrastruktúrát, amely az Európai Kutatási
Térséghez történő csatlakozás elengedhetetlen feltétele, és nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a
hazai kutatóintézetek, felsőoktatási intézmények részt vehessenek az EU keretprogramjai (pl.
FP7) által támogatott nagy nemzetközi projektekben, a projektekre szerveződő nemzetközi
konzorciumok egyenrangú tagjaiként.
A kiemelt projekt becsatornázásakor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg
167 M Ft. A kiemelt projektgazdával 167 M Ft támogatásról a szerződéskötés 2009. június
11-én megtörtént.
Leszerződött támogatás: 166,185 M Ft
Státusz: ld. a TIOP 1.3.2 konstrukciónál.
KMOP 4.2.1.A) Műszaki- és Természettudományi Oktató Központ, Regionális
Tudástranszfer Központ (MTOK) – Szent István Egyetem (Gödöllő)
A Kormány 2009. szeptember 16-án hozott döntése értelmében, az Akciótervben nevesített
kiemelt projektjavaslatok részletes kidolgozására és megvalósításuk támogatására
rendelkezésre álló maximális (indikatív) keretösszeg 1.500.000.000 Ft. A támogatás mértéke
89,89 %. A projektgazda a gödöllői Szent István Egyetem.
A projekt tervezési felhívását követően határidőre (2010. január 8.) megtörtént a
projektdokumentáció benyújtása. Ezt követően a kért hiánypótlási korrekciók, kiegészítések
szintén az előírt határidőn belül benyújtásra kerültek. A projektdokumentáció előkészítésével
párhuzamosan megtörtént az egyik megvalósítási helyszínhez kötődően (SZIE, Gödöllő, Páter
Károly utca 1, hrsz. 4934) az építési engedély módosítása, a projektdokumentációval együtt a
jogerős építési engedély benyújtása. Elkészültek a mindkét megvalósítási helyszínt illetően
(SZIE, Gödöllő, Páter Károly utca 1, hrsz. 4934, és hrsz. 4938) a kiviteli tervdokumentációk.
Megjelent támogatási keretösszeg 2007-2008: 1,5 Mrd Ft.
KMOP 4.2.1/A_1-2008-0002. „Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai felsőfokú zenei
oktatás megújuló központja Budapesten”c. kiemelt projekt
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Projektgazda: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Cél: Az LFZE átfogó fejlesztési programja teljesüléséhez műszaki szempontból több, egymást
kiegészítő, illetve egymásra épülő projektelem megvalósítása szükséges.
A fejlesztés középpontjában a Liszt Ferenc tér 8. sz. alatti, műemlék központi épület teljes
rekonstrukciója, korszerűsítése áll. Az eredetileg a jelenleginél sokkal kisebb mértékű
igénybevételre tervezett épület rekonstrukcióján és korszerűsítésén túlmenően az Egyetem
kapacitását bővíteni szükséges annak érdekében, hogy az Egyetem által hallgatóinak és
tanárainak, valamint partnereinek nyújtott szolgáltatások, illetve a szakmai tevékenység
színvonala hosszú időre fenntarthatóan biztosítható legyen. A Wesselényi utca 52. sz. alatti
épület tervezett korszerűsítésével és bővítésével az Egyetem modern, hallgatóbarát,
szolgáltatásközpontú terekkel bővülhet, szervesen kiegészítve a Liszt téri épület tradicionális
tereit, egyúttal lehetővé téve azok minőségi fejlesztését.
Projekt tervezett befejezése: 2012. február vége
Projekt költségvetése: 10,614.000.000 Ft
Támogatás összege: 9.534 517 170 Ft
A projekt megvalósítása a támogatási szerződés megkötését követően azonnal kezdetét vette.
Felállt a projektmenedzsment, megkezdődött a megvalósításhoz szükséges közbeszerzési
eljárások előkészítése és lebonyolítása.
A Wesselényi utcai épület generál kivitelezői feladataira kiírt közbeszerzési eljárás nyertes
ajánlattevőjével 2010. március 12-én került sor a szerződéskötésre. A kivitelezés a
szerződéskötést követően azonnal megkezdődött és előreláthatólag 11 hónapig tart.
Elkészültek a Liszt Ferenc téri épület kiviteli tervei, a generál kivitelező kiválasztását célzó
közbeszerzési eljárás megindítására 2010. május elején lesz lehetőség. A kivitelezés várható
időszükséglete 20 hónap.
A Liszt Ferenc téri épülettel kapcsolatos költözési szolgáltatások beszerzésére irányuló
közbeszerzési eljárás pár napon belül elindul, amelynek – mivel a költözési szolgáltatások
a projekt keretében elszámolhatóak – minőségbiztosítási folyamaton át kellett esnie.
2009 decemberében megkezdték a Liszt Ferenc téri épületet ideiglenesen kiváltó
kapacitás közbeszerzési eljárás keretében történő kiválasztását is. E közbeszerzési eljárást
megelőzően az Egyetem nagyon részletes piackutatást folytatott, tekintettel a felmerülő
speciális igényekre, valamint arra a tényre, hogy az ingatlanbérleti szolgáltatás a projekt
keretében nem elszámolható. A közvetlenül lezárás előtt álló közbeszerzési eljárás
tapasztalatai alapján valószínűsíthető, hogy sikerül megfelelő megoldást találni a problémára,
melyhez korábbi kérésük alapján a Minisztérium támogatását bírják. E támogatásra különösen
szüksége lesz az Egyetemnek tekintve, hogy a Liszt Ferenc téri épület kieső
hangversenytermei kapcsán jelentős bevételcsökkenéssel kell számolniuk.
Szerződést kötöttek a Budapest VI. Eötvös utca 10. szám alatt létesült új kerületi kulturális
és közösségi színtér üzemeltetőjével annak érdekében, hogy az Egyetem Központi
Könyvtárát ebben az épületben helyezhessék el, kedvező kondíciók mellett.
Megkezdődött a tartalomfejlesztést célzó, ún. ESZA projektelemek megvalósítása is.
A ROP kiemelt projektek előrehaladásáról szóló NFGM előterjesztés a projektet, annak
késedelme miatt (bár korrektül megjegyezve, hogy a késedelem részben az előleg és az önrész
késedelmes átadásából adódik), a fokozottan figyelemmel kísérendő kategóriába sorolta be.
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KMOP 4.2.1.B) „A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges
informatikai fejlesztések támogatása” (2007-2008-as AT) konstrukció általános célja a
felsőoktatási intézmények oktatással, kutatással, vállalkozással kapcsolatos IKT
infrastruktúrájának fejlesztése annak érdekében, hogy a tudásalapú társadalom és gazdaság
követelményeinek megfelelő, európai és globális értelemben véve is versenyképes
szolgáltatásokat legyenek képesek nyújtani. A konstrukció célja megteremteni azokat a
feltételeket, amelyek az intézményeket képessé teszik a központi programokban kifejlesztett
rendszerekhez való csatlakozásra.
Támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2007-2008: 2 Mrd Ft.
Leszerződött támogatás: 1,538 Mrd Ft
Státusz: A 2007-08-as pályázaton 12 intézmény jutott jelentős támogatáshoz. Valamennyi
támogatási szerződés aláírásra került. 2009 decemberében 4 helyszíni szemlére került sor
(MNME, BMF, BKF, BMGE). Záró PEJ folyamatban.
A támogatott pályázatokat az alábbi táblázat tartalmazza:
Felsőoktatási intézmény
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Eötvös Lóránd Tudományegyetem
Budapesti Műszaki Főiskola
Semmelweis Egyetem
Gábor Dénes Főiskola
Budapesti Corvinus Egyetem
Budapest Kommunikációs és Üzleti Főiskola
Budapesti Gazdasági Főiskola
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola
Zrinyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

Támogatás
223 668 960 Ft
51 835 760 Ft
250 000 000 Ft
150 000 000 Ft
148 080 000 Ft
90 000 000 Ft
150 000 000 Ft
80 219 271 Ft
144 007 800 Ft
108 960 000 Ft
51 438 330 Ft
89 995 456 Ft

KMOP 4.2.1.B) „A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges
informatikai fejlesztések támogatása” (2009-2010-es AT) általános célja a felsőoktatási
intézmények oktatással, kutatással, vállalkozással kapcsolatos IKT infrastruktúrájának
fejlesztése annak érdekében, hogy a tudásalapú társadalom és gazdaság követelményeinek
megfelelő, európai és globális értelemben véve is versenyképes szolgáltatásokat legyenek
képesek nyújtani. A konstrukció célja megteremteni azokat a feltételeket, amelyek az
intézményeket képessé teszik a központi programokban kifejlesztett rendszerekhez való
csatlakozásra.
Támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2009-2010: 2,3 Mrd Ft.
Státusz: A pályázat előkészítése megkezdődött. A pályázati útmutató május 4-17 között az
NFÜ honlapján partnerségi egyeztetésen van.

3. Kultúra
Társadalmi Megújulás Operatív Program
TÁMOP 3.2.3/08 „Építő közösségek” - közművelődési intézmények az egész életen át tartó
tanulásért 1. és 2. kör
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A 2007-2008. időszakban meghirdetett pályázat bírálati folyamata lezajlott. 2009. június 30-ra
megszületett a támogatói döntés: az 1. körre kiírt pályázat keretében 26 pályázó nyert
támogatást, 1 374,6 Mrd Ft értékben. A 2. kör nyertes pályázatainak száma 47 db, az elnyert
támogatás összesen 3 176,5 Mrd Ft. AT-módosítás következtében további 15 tartaléklistás
pályázat támogatható mintegy 928 millió Ft értékben. A tartaléklistások támogatási
szerződéseinek megkötése jelenleg zajlik, a megvalósítás határideje esetükben 2012. február
28-ig meghosszabbításra került.
Támogatási keretösszeg (AT módosítás után): 5,540 Mrd Ft
Lekötött támogatási keret: 5,435 Mrd Ft
Támogatott pályázatok száma: 89 db
Hatályos szerződések száma: 74 db
TÁMOP 3.2.3/09/01 „Építő közösségek – a közművelődési intézmények az egész életen át
tartó tanulásért”1. kör: Program a közművelődési intézményrendszer felnőttképzési
kapacitásának bővítésére. A konstrukció célja a közművelődési intézmények atipikus, nem
formális és informális oktatási-nevelési szolgáltatásainak fejlesztése és támogatása, a
tevékenységek oktatási, munkaerő-piaci és társadalmi relevanciájának és hatékonyságának
erősítése. A 2009-10. évi akciótervi időszak 1. körös pályázati kiírására pályázatot nyújthattak
be közművelődési intézmények (az 1997. évi CXL. törvény szerint) és közművelődési
feladatellátásra a helyi önkormányzattal közművelődési megállapodást kötő szervezetek –
beleértve a roma közösségi házakat – az 1997. évi CXL. törvény szerint, illetve a felsorolt
intézmények fenntartói. A támogatás összege egyéni pályázók esetében minimum 10 millió
Ft, maximum 30 millió Ft, konzorciumok esetében minimum 30 millió Ft, maximum 80
millió Ft. A benyújtási határidő: 2009. október 15. - 2009. november 30 volt. 49 pályázat
érkezett be. Lezajlott a bírálat, megkezdődött a támogatási szerződések megkötése.
Támogatási keretösszeg az 1. kör esetében: 1,26 Mrd Ft
Lekötött támogatási keret: 0,725 Mrd Ft
Támogatott pályázatok száma: 25 db
Hatályos szerződések száma: 0
TÁMOP 3.2.3/09/02 „Építő közösségek - közművelődési intézmények az egész életen át tartó
tanulásért” 2. kör: A közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában
A konstrukció célja a közoktatási rendszer hatékonyságának a közművelődés eszközeivel
történő javítása, ennek keretében a gyermek- és ifjúsági korosztály bevonása a formális
oktatást támogató és kiegészítő új tanulási formákba, nem formális, informális tanulási
programokba, szolgáltatásokba. A hátrányos helyzetű csoportok bekapcsolása az egész életen
át tartó tanulás folyamatába különös jelentőséggel bír azokon a településeken, ahol a formális,
intézményes megoldások nem, vagy csak rossz hatásfokkal működnek. A konstrukció
mindezt a közművelődési intézmények és szervezetek nem formális és informális oktatásinevelési szolgáltatásainak fejlesztése és támogatása révén valósítja meg.
Pályázatot nyújthattak be közművelődési intézmények, vagy a közművelődési feladatellátásra
a helyi önkormányzattal közművelődési megállapodást kötő szervezetek - beleértve a roma
közösségi házakat – ezek fenntartói, önállóan, vagy konzorciumi formában. Az elnyert
támogatás összege minimum 10 millió Ft, maximum 80 millió Ft lehetett. A pályázatok
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benyújtása eredetileg 2009. november 30-tól 2010. február 16-ig volt lehetséges, a
moratóriumi intézkedések következtében azonban a benyújtási határidő 2010. március 31-ig
meghosszabbításra került. 72 pályázat érkezett be, jelenleg a formai ellenőrzés zajlik.
Támogatási keretösszeg a 2. kör esetében: 2,69 Mrd Ft.
Beérkezett pályázatok száma: 72
TÁMOP 3.2.4/08/01 „Tudásdepó Expressz”
A 2007-2008. időszakban meghirdetett pályázat támogatói döntése 2009. július 15-én
született meg. Ennek eredményeként a konvergencia régiókból 10 - jórészt konzorciumi
formában megvalósuló - projekt, a Közép-magyarországi régióból 5 projekt, az országos
könyvtári szolgáltatások fejlesztésére kiírt pályázat keretében pedig szintén 5 projekt nyert
támogatást. Az elnyert támogatás mintegy 1,940 Mrd Ft volt, azonban nagy számú, megfelelő
minőségű pályázat került tartaléklistára. Az AT-módosítás következtében - a 2011-13-as
forrás előrehozatalával - a tartaléklistás pályázatok is támogatást nyertek (53 pályázat), 2,45
Mrd Ft értékben. A tartaléklistások támogatási szerződéseinek megkötése jelenleg zajlik, a
megvalósítás határideje esetükben 2012. február 28-ig meghosszabbításra került.
Támogatási keretösszeg (AT módosítást követően): 4,395 Mrd Ft
Lekötött támogatási keret: 4,390 Mrd Ft
Támogatott pályázatok száma: 73 db
Hatályos szerződések száma: 70 db
TÁMOP 3.2.4/09/01 "Tudásdepó expressz" - A könyvtári hálózat nem formális és
informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében
A konstrukció célja a minőségi oktatáshoz történő hozzáférés területi különbségeinek
csökkentése (az országosan elérhető egységes elektronikus könyvtári szolgáltatások
tökéletesítéséhez, bevezetéséhez szükséges feltételek kialakítása révén) a könyvtárak tanulási
célú hozzáférhetőségének, a különböző olvasói csoportok igényeinek hatékonyabb
kielégítését célzó szolgáltatásfejlesztésen keresztül. A 2009-2010. évi pályázati kiírás 2009.
december 9-én jelent meg. Pályázatot nyújthattak be a nyilvános könyvtárak jegyzékén
szereplő könyvtárak (64/1999.(IV.28.) Korm. rendelet a nyilvános könyvtárak jegyzékének
vezetéséről), iskolai könyvtárak, könyvtári tevékenységet folytató szervezetek az 1997. évi
CXL. törvény szerint, valamint ezek konzorciumai. A moratóriumi intézkedések
következtében a benyújtási határidő 2010. március 31-ig meghosszabbításra került. 49
pályázat érkezett be, jelenleg a formai ellenőrzés zajlik.
A meghirdetett keretösszeg: 3,26 Mrd Ft.
Beérkezett pályázatok száma: 49 db
TÁMOP 3.2.8 B/08/01 ”Múzeumok mindenkinek”
A konstrukció célja a múzeumok közoktatást és az egész életen át tartó tanulást támogató
szolgáltatásainak körében a múzeumpedagógiai tevékenységek fejlesztése. A 2007-2008. évi
pályázat ablaka 2009. március 19-én nyílt meg, azonban a márc. 25-ig beérkezett pályázatok
forrásigénye elérte a rendelkezésre álló keretet, így az NFÜ a pályázatot márc. 28-i hatállyal
további intézkedésig felfüggesztette. Összesen 37 pályázat (14 KMR és 23 konvergencia)
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részesült támogatásban. Az elnyert támogatás mintegy 197 millió Ft. Valamennyi pályázó
esetében megtörtént a támogatási szerződés megkötése.
Támogatási keretösszeg: 0,226 Mrd Ft
Lekötött támogatási keret: 0,196 Mrd Ft
Támogatott pályázatok száma és hatályos szerződések száma: 37 db
TÁMOP 3.2.8 B/10/ ”Múzeumok mindenkinek”
A 2009-2010. évi pályázati kiírás 2010. február 25-én megjelent. Pályázatot nyújthattak be a
1997. évi CXL tv. szerinti működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények. A
pályázati ablak 2010. március 29-től április 30-ig állt nyitva.
Támogatási keretösszeg: 0,550 Mrd Ft.
TÁMOP 3.2.11/10 Nevelés-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős
tevékenységek támogatása
A konstrukció célja a közoktatásban résztvevő gyerekek és tanulók óvodai nevelésének és a
tanórai, tanórán kívüli, valamint szabadidős nem formális és informális nevelésének és
oktatásának támogatása, kulturális érzékenységet, kreativitást és egészségtudatosságot,
egészséges életmód kialakítását fejlesztő szabadidős tevékenységek megvalósításával, a
nevelési-oktatási és kulturális intézmények hosszú távú együttműködésében, helyi és országos
szinten. Pályázatot nyújthattak be kulturális (közművelődési, közgyűjteményi, művészeti)
intézmények, alapfokú művészetoktatási intézmények, alapító okiratuk szerint kulturális
tevékenységet folytató non-profit szervezetek, valamint a 2004. évi I. tv szerinti
sportegyesületek.
A pályázat automatikus eljárással 2010. február 29-én megjelent. A pályázati ablak 2010.
március 24-től április 30-ig állt volna nyitva, az NFÜ azonban a Közép-magyarországi
Régióra kiírt pályázatot 2010. március 29-én, a konvergencia régiókra vonatkozó pályázatot
pedig 2010. március 30-án további intézkedésig felfüggesztette, mivel a beérkezett támogatási
igények elérték a konstrukcióban rendelkezésre álló források összegét. Jelenleg a pályázatok
formai ellenőrzése zajlik.
Támogatási keretösszeg: 4 Mrd Ft
Beérkezett pályázatok száma: 324 db

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
TIOP 1.2.1/08/01 „Agóra - multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési
tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” kétfordulós pályázat átfogó
célja a térségek közötti fejlettségbeli különbségek mérséklése a közoktatási és közművelődési
rendszerek összekapcsolása, az egész életen át tartó tanulás, a nem formális és informális
tanulás feltételeinek javítása, infrastrukturális hátterének fejlesztése. A pályázat ezt
multifunkcionális közösségi központ létrehozásával, a városban működő közművelődési
intézmények racionalizálásával, közösségi, felnőttképzési, képzési és élményfunkciók egy
komplexumba történő telepítésével és területi közművelődési tanácsadó szolgáltató funkció
kialakítása.
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A pályázat kétfordulós eljárásrendben valósult meg. 2010 februárjában 8 város pályázata
esetében született a támogatói döntés: Eger, Szekszárd, Békéscsaba, Szolnok, Tatabánya,
Kaposvár, Hódmezővásárhely és Nyíregyháza részesült támogatásban. Kaposvár és
Nyíregyháza kivételével valamennyi támogatási szerződés megkötésre került.
Támogatási keretösszeg: 14,6 Mrd Ft
Lekötött támogatási keret: 12,9 Mrd Ft
Támogatott pályázatok száma: 8 db
Hatályos szerződések száma: 5 db
TIOP 1.2.1/10/01 „Agóra - multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési
tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása”
Tekintettel arra, hogy a Nyugat-Dunántúli Régióban nem született nyertes pályázat, a bíráló
bizottság javaslata alapján a maradványösszeg (1,695 Mrd Ft) felhasználására új konstrukció
jött létre a 2009-2010. akcióterv újabb módosításával. Az új pályázat kedvezményezetti köre
kizárólag a Nyugat-Dunántúli Régió megyei jogú városaira terjed ki. A pályázat előkészítése
2010 májusában indul.
Támogatási keretösszeg: 1,695 Mrd Ft
TIOP 1.3.3/08/01 Agóra Pólus – pólus, illetve társpólus-városok innovatív kulturális
infrastruktúra-fejlesztéseinek támogatása c. kétfordulós pályázat átfogó célja a kulturális
alapú városfejlesztés eszközeivel a város versenyképességének növelése. A kétfordulós
pályázat 2008. május 30-án került meghirdetésre, mind a hat potenciális pályázó benyújtotta
pályázatát. Az 1. forduló során megítélt támogatás 8,55 Mrd Ft volt. A 2. fordulós
pályázatokat 2009. szeptember 15-ig lehetett benyújtani.
2010. január végére valamennyi pályázat esetében megszületett a támogatói döntés:
Debrecen, Miskolc, Győr, Szeged és Székesfehérvár részesül támogatásban. Jelenleg a
támogatási szerződések megkötése zajlik.
Támogatási keretösszeg: 9,1 Mrd Ft
Lekötött támogatási keret: 8,26 Mrd Ft
Támogatott pályázatok száma: 5 db
Hatályos szerződések száma: 2 db
TIOP 1.2.2/08/01 „Múzeumok iskolabarát fejlesztése”
A konstrukció keretében a múzeumok iskolarendszerű oktatáshoz, nem formális és informális
képzési formákhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztése történik meg. Ennek
eredményeként korszerűen berendezett, jól felszerelt gyermekfoglalkoztatók, oktatóterek, az
alkotókészséget és kreativitást fejlesztő múzeumi terek jönnek létre. A korszerű
múzeumpedagógiai foglalkoztató-oktató terek, továbbá a virtuális múzeumi informatikai
pontok (IKT infrastruktúra) kialakítása révén a múzeumok aktívabban es hatékonyabban
kapcsolódhatnak be az oktatás es az egész életen át tartó tanulás folyamatába. Pályázatot
nyújthattak be az 1997. évi CXL tv. szerinti működési engedéllyel rendelkező muzeális
intézmények. A 2007-2008. évi pályázatok esetében a bíráló bizottság döntése 2009. június
30-án megszületett: 19 pályázó részesült támogatásban, mintegy 588 millió forint összegben.
A beérkezett pályázati igény mintegy négyszeresen haladta meg a rendelkezésre álló keretet.
89/67. oldal

Támogatási keretösszeg: 0,593 Mrd Ft
Lekötött támogatási keret: 0,588 Mrd Ft
Támogatott pályázatok száma: 19 db
Hatályos szerződések száma: 19 db
TIOP 1.2.2/09/01 „Múzeumok iskolabarát fejlesztése”
Az előző pályázathoz képest új elemet jelent a tanulmányi raktárak és látványtárak
létrehozásának támogatása. Az elnyerhető támogatás minimum 5 millió Ft, maximum
100 millió Ft volt. A pályázatok benyújtása 2009. november 30-tól 2010. február 12-ig tartott.
47 pályázat érkezett be, 2010. március 31-ig befejeződött a pályázatok bírálata. Megkezdődött
a TSZ kötés szakasza.
Támogatási keretösszeg: 1,4 Mrd Ft
Lekötött támogatási keret: 1,366 Mrd Ft
Támogatott pályázatok száma: 32 db
Hatályos szerződések száma: 0 db
TIOP 1.2.3/08/01 „Tudásdepó Expressz – összehangolt könyvtári szolgáltatások
infrastruktúra-fejlesztése” c. konstrukció célja a könyvtárak együttműködésén alapuló,
korszerű IKT infrastruktúrát, illetve mozgó könyvtári eszközöket felhasználó szolgáltatási
hálózat kialakítása, amely az ország bármely településéről, bármely oktatási intézményből
egyenlő esélyű hozzáférést teremt a könyvekhez, folyóiratokhoz, adatbázisokhoz és
információs szolgáltatásokhoz.
A pályázat 2008. június 30-án került meghirdetésre. A beadási határidő 2008. szeptember 30án lezárult. A bíráló bizottság 2009. március 24-ig valamennyi pályázat értékelését
jóváhagyta. A 60 pontot elérő, tehát támogatásban részesíthető pályázatok jelentős száma,
köztük a nagy forrásigényű, konzorciumban megvalósuló projektek aránya felvetette a forráselőrehozatal szükségességét. Az ehhez szükséges akcióterv-módosítás megtörtént, így a
megnövelt forrással 33 pályázat nyerhetett támogatást.
Támogatási keretösszeg: 1,395 Mrd Ft
Lekötött támogatási keret: 2,246 Mrd Ft
Támogatott pályázatok száma: 33 db
Hatályos szerződések száma: 33 db
TIOP 1.2.3/09/1 „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése –
„Tudásdepó Expressz”
A konstrukció keretében többek között szerverek és munkaállomások, valamint az azok
működtetéséhez szükséges szoftverek, külső háttértárolók, felhasználói számítógépek,
továbbá fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő informatikai eszközök, pl.: felolvasógép,
Braille-nyomtató, képernyőolvasó és egyéb, a könyvtári szolgáltatás nyújtásához szükséges
kisösszegű informatikai eszközök beszerzésére igényelhető uniós támogatás. A konstrukció
keretében a helyi önkormányzatok fenntartásában működő, a nyilvános könyvtárak jegyzékén
szereplő könyvtárak közül a megyei könyvtárak, a minimum heti 5 napos és legalább heti 30
órás nyitva tartással rendelkező városi könyvtárak, valamint az 5000 fő feletti községek
könyvtárai nyújthattak be pályázatot. A támogatás összege megyei könyvtárak és megyei jogú
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városok könyvtárai esetében 9–12 millió, városi könyvtárak konzorciumai esetében 7–8
millió, községi könyvtárak konzorciumai esetén pedig 5–5,5 millió forint között lehet. A
pályázat meghirdetését követően – a viszonylag kicsi pályázói aktivitás következtében - a
kedvezményezetti kör az iskolai könyvtárakkal bővült.
A pályázatok benyújtására 2009. szeptember 30. és 2010. február 8. között volt lehetőség. 167
pályázat érkezett be. A pályázat automatikus eljárásrendben valósul meg.
Támogatási keretösszeg: 0,551 Mrd Ft
Lekötött támogatási keret: 0,377 Mrd Ft
Támogatott pályázatok száma: 45 db
Hatályos szerződések száma: 40
TIOP 1.3.4/10/1 Regionális Tudástárak
A regionális információellátás a helyi felsőoktatási, tudományos szak- és megyei
nagykönyvtárakra épül, amelyek azonban eddig kevéssé tudták összehangolni szakmai
tevékenységeiket és szolgáltatásaikat. Az új típusú könyvtári együttműködés lehetővé teszi a
tudományos és oktatási tudásbázis elszigeteltségének lebontását, helyette átjárhatóságot
teremt az egyetemi, illetve a megyei-városi információs központok között. Az
infrastrukturális fejlesztések során a két könyvtári rendszer használóinak egységes
feltételekkel megvalósuló kiszolgálásán túl annak feltételei is megteremtődnek, hogy a
korszerűen felszerelt, magas színvonalú szolgáltatások széles körét nyújtó környezet új
használókat vonzzon a könyvtárakba, illetve elérje a gazdaság szereplőit is.
A konstrukció 1 Mrd Ft forrással a 2009-10-es akciótervben szerepel. A pályázati felhívás
előkészítése 2010 áprilisában megkezdődött.
Támogatási keretösszeg: 1 Mrd Ft
EKOP-1.2.8. „Elektronikus Levéltár”
Projektgazda: Kopint-Datorg ZRt (konzorciumi vezető), Magyar Országos Levéltár és
Budapest Főváros Levéltára (konzorciumi partnerek) Főfelelős: MEH.
Cél: A levéltári törvény alapján a közfeladatot ellátó szervek működése során keletkező
maradandó értékű elektronikus iratok megőrzésének, kezelésének és hozzáférhetővé tételének
kötelezettsége – a hagyományos iratanyaghoz hasonlóan – az állami és önkormányzati
levéltárak rendeltetésszerű feladata. A projekt célja az elektronikus iratok hosszú távú
megőrzéséhez, archiválásához szükséges feltételek megteremtése, alapvetően a befogadó
tárhely kialakítása, továbbá a szükséges szabványok, rendszerek kialakítása, feltöltése.
Támogatási keretösszeg: 3 Mrd Ft
Projekt költségvetése: 2.912.894.000 Ft
Támogatás összege: 2.912.894.000 Ft (100%-os támogatás)
Támogatás szerződés megkötése: 2009. június 24.
4. KIEMELT TURISZTIKAI PROJEKTEK A REGIONÁLIS OPERATÍV
PROGRAMOKBAN
Nevesített, támogatási szerződéssel rendelkező kiemelt projektek
KMOP-3.1.1/E-2008-0001 Skanzen Örökség Program (SÖP)
Projektgazda: Szabadtéri Néprajzi Múzeum
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Cél: A SÖP-ben tervezett fejlesztéssel elkészül az SZNM tudományos terv szerinti következő
- Észak-magyarországi falu - tájegysége, és az Alföldi mezőváros tájegység is tovább bővül
egy műemlék vasútállomás épülettel, mely a Múzeum új bejárati épület funkcióját is betölti.
Az örökségvédelmi beruházások mellett, közösségi infrastruktúra fejlesztésként, belső
közlekedtetést segítő, korhű Skanzenvasút épül. A korszerű Nyitott Muzeológiai Műhely
megépítésével, pedig a múzeumi háttérmunka kerül bemutatásra a nagyközönség előtt, amely
lehetővé teszi a látogatható műhely, interaktív látványraktár és új oktatási színhely
szinergiáját.
Projekt tervezett zárása: 2010. szeptember.
Észak-magyarországi falu tájegység átadása: 2010. június 25.
Nyitott muzeológiai műhely átadása: 2010. június 25.
Projekt költségvetése: 2.222.222.000 Ft
Támogatás összege: 2.000.000.000 Ft
Státusz: A projekt megvalósítása a terveknek megfelelően halad. A Bejárati épület beruházás
befejeződött, üzemeltetése folyamatos. A Skanzen Vonat teljes kapacitással üzemel. A
szükséges ellenőrzéseket rendszeresen végzik. A két projektelem ünnepélyes átadása 2009.
április 7-én történt meg. Az Észak-magyarországi falu tájegység projektelem minden
objektuma felépült, megtörtént a műszaki átvétel, jelenleg a szükséges belső munkák, illetve a
kiállítások berendezésének előkészítése zajlik. A projektelem műszaki és muzeológiai
megvalósítása a következetes ellenőrzés és a részletes ütemezés segítségével, a szoros
határidők mellett is időarányosan teljesült. Az Észak-magyarországi falu tájegységet 2010.
június 26-án Sólyom László Köztársasági Elnök Úr adja át. A Nyitott Muzeológiai műhely
projektelem 2010 áprilisára elkészült.
KMOP-2007-3.1.1/E-2008-0002 „A Gödöllő Királyi Kastély komplex, környezetbarát
üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése”
Projektgazda: Gödöllői Királyi Kastély Nonprofit Kft.
Cél: az egykori Királyi Kastély regionális kulturális kiszolgáló egység örökségvédelemmel és
komplex turisztikai szolgáltatásbővítéssel egybekötött revitalizációja. Felújításra kerül a
Gizella és a Rudolf szárny, ahol az emeleten múzeumi kiállítótér, továbbá zenei
mesterkurzusok tartására alkalmas tér kerül kialakításra. A fejlesztés további elemei: Erzsébet
terasz és -lépcső; előkert, támfal és kocsifeljáró, kastélypark.
Az épület felújításokon túl a megnövekedett muzeális tereket modern, továbbfejlesztett
kiállításokkal és muzeális funkciókkal töltik meg.
A felújított kastélyépület részek elkészülte: 2010. május 31.
A felújított park átadása: 2010. április vége
Projekt tervezett befejezése: 2010. szeptember vége
Projekt költségvetése: 1.661.638.000 Ft
Támogatás összege: 1.492.192.000 Ft
Státusz: A kiemelt projekt szerződéskötésére 2008. szeptember 18-án került sor Gödöllőn. A
projekt megvalósítása 2009. július 1-jén a kastélyépületben és a parkban folyó építkezésekkel
megkezdődött, a kivitelezési munka folyamatos, a tervezett határidők tarthatóak. A
fejlesztésekhez szükséges önerőt, közel másfél éves egyeztetés után végül az NFÜ
biztosította, a 2009. végén módosított 11/2009. (IV. 14.) NFGM rendelet alapján. A
projektgazda két hetente rendszeres projektbeszámolót küld a fejlesztés előrehaladásáról,
valamint a felmerülő, tárcaintézkedést igénylő esetleges problémákról.
Az eddigi fejlesztések sikereinek további kiteljesítéséért a projektgazda újabb kiemelt
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projektterv támogatásához nyújtott be pályázatot, „A Gödöllői Királyi Kastély Komplex,
környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő
fejlesztése - II. ütem” címmel. A projektjavaslatot a Kormány 2010. március 24-i ülésén
nevesítette.
KMOP-2007-3.1.1/E-2008-0005; "Szépművészeti Múzeum térszint alatti bővítése - látogatóés turisztikai központ létrehozása"
Projektgazda: Szépművészeti Múzeum
Cél: a SZM térszint alatti bővítése - látogató- és turisztikai központ kialakításával a
kultúrafogyasztó közönség számára nyújtott múzeumi szolgáltatások tekintetében hosszú
távon előremutató szolgáltatási kör létrehozása, mely hozzájárul a turizmus közvetlen és
közvetett növeléséhez egyaránt.
Projekt tervezett befejezése: 2010. december
Projekt költségvetése: 3.096.902.092 Ft
Támogatás összege: 2.787.211.883 Ft
Státusz: A projekt megvalósítása megkezdődött. A tendertervek elkészültek, jelenleg a kiviteli
tervek elkészítésének előkészítése folyik. A szoftver-karbantartás, a dokumentáció és
archiválás, valamint a jogi szolgáltatások szerződéskötése megtörtént, a teljesítés folyamatos.
Egyes szolgáltatásokat (pénzügy, kommunikáció) belső teljesítés keretében látunk el. Az
építészeti tender lezárult, a teljesítés folyik. Az organizációs és építészszervezési szakértői, a
pénzügyi audit, és a turisztikai szakértői feladatok ellátására a későbbiekben kerül majd sor. A
tendertervek lezárásával párhuzamosan folyik a kiviteli tenderkiírás előkészítése.
A Közreműködő Szervezet feljelentette a Múzeumot a Közbeszerzési Döntőbizottságnál. A
jogorvoslati eljárás lezárultát követően a projektgazda keresetet nyújtott be a Fővárosi
Bírósághoz. A tárgyalásra 2010. március 30., kedden került sor. A bíróság a Múzeum
fellebbezését elutasította. Az eljárás a bejelentéseket, tenderkiírásokat és elszámolásokat
mintegy egy-másfél hónappal vetette vissza.
A tendertervek elkészülte után felszínre került a probléma, hogy a támogatási összeg nem
elegendő a projekt megvalósítására, ezért a Múzeum a támogatási összeg megnövelését kérte
az NFÜ-től, melyet tárcánk támogatott. Tárcánk álláspontja az újra nevesítés helyett a
támogatási szerződés módosítása volt. A Kormány a 2010. március 31-i ülésén döntött a
„Szépművészeti Múzeum térszint alatti bővítése” c. kiemelt projekt indikatív támogatási
keretének 4.437 millió Ft-rra történő emeléséről, az önerő összegszerű megtartása
mellett, megnövekedett támogatási aránnyal.
A támogatási összeg megemelésének érdekében a Kormány felkérte Miniszter Urat, hogy
részletesen mutassa be a költségnövekedés pontos okait és az eredeti költségvetési tervezés
esetleges hibáit, és erről tájékoztassa Miniszterelnök urat, továbbá gondoskodjon a projekt
megvalósítása során átláthatósági megállapodás megkötéséről. A Kormány döntéséről
levélben tájékoztattuk a dr. Baán László főigazgató urat, részletes tájékoztatást kérve a projekt
költségnövekedésének okairól, a korábbi és tervezett új költségvetés bemutatásával és az
eltérések indoklásával, hogy miniszter úr megfelelő módon tudja informálni miniszterelnök
urat a költségnövekedés okairól. Továbbá kértük, hogy az átláthatósági megállapodás
megkötéséről, a Kbt. 11/A §-a szerint a közbeszerzési eljárás részvételi dokumentációjában
vagy ajánlattételi felhívásában a Kormány döntésének megfelelően gondoskodjon, és a
megkötött megállapodás másolatát tárcánk részére szíveskedjen eljuttatni. A Szépművészeti

89/71. oldal

Múzeum válasza megérkezett, amely és a megismételt helyszíni szemle alapján – a Kormány
döntésének megfelelően – a tájékoztató levél elkészült Miniszterelnök úr számára.
A vizsgálat a következőket állapította meg: az eredetileg megítélt támogatási összeg és a
jelenlegi többletigény közötti jelentős eltérés elsődleges oka, hogy a projektterv benyújtásakor
nem volt feltétel részletes kiviteli tervek és az ezeken alapuló költségvetés elkészítése. A
benyújtáshoz csak a jogszabályban meghatározott minimális műszaki tartalommal bíró
engedélyes tervek alapján eredeti költségbecslést kellett készíteni, amely nem számolt – és
nem is számolhatott – az engedélyes terveknél jóval részletesebb tendertervek és az
időközben keletkezett szakvéleményeken alapuló technológiai tervek kidolgozásánál
felmerült adatokkal és műszaki megoldásokkal. A részletes tendertervezés a támogatási
szerződés aláírását, valamint annak az ÁFA változás miatti módosítását követően kezdődött
csak meg, így a költségbecslést jelentősen módosító azon műszaki információk és problémák
is a támogatási szerződés aláírását követően kerültek felszínre, melyek kezelése új és
költséges műszaki megoldásokkal lehetséges. A tenderterv kidolgozása során elvégzett TERC
költségbecslés a módosított műszaki megoldás jóval pontosabb beárazását tette lehetővé.
A költségnövekedés másik fő oka a projekt építészeti terveinek többszöri megváltozása. A
Kormány 2007. július 25-i döntése általi nevesítés egy korai terv alapján határozta meg az
eredetileg 3,7 Mrd Ft-os támogatási összeget. A szélesebb szakmai nyilvánosság és a projekt
legitimitásának biztosítása érdekében azonban az építészeti tervek véglegesítésére a Múzeum
tervezési versenyt folytatott le, melynek eredményeként alakult ki a végleges műszaki
tartalom. A 2008. december 11-én aláírt támogatási szerződésben szereplő támogatási összeg
eleve levonásokat tartalmazott a nevesített összeghez képest, továbbá nem követte sem a
műszaki tartalom változását, sem pedig a nevesítés óta eltelt közel másfél év inflációját. A
támogatási szerződés 2009. május 4-i módosítása pedig a támogatási összeg értékét az ÁFA
értékével csökkentette, mivel a Múzeum a nettó elszámolást választotta.. Tervezési hibákat
nem tártunk fel.
ÉMOP-2.1.1/A-2008-0003;„Kastélysziget Kulturális-Turisztikai Központ Edelény”
Projektgazda: Műemlékek Nemzeti Gondnoksága
Cél: helyi épített örökségre támaszkodó turisztikai attrakció kialakítása, amely a térségben
meghatározó vonzerővé válik, valamint kiegészítő, erősítő idegenforgalmi kínálatként jelenik
meg Aggtelek ökoturizmusa és Miskolc kulturális turizmusa mellett, úgy hogy egyúttal
kitörési pontot jelent az Edelényi kistérség számára, nem csak a turizmus, hanem a munkahely
teremtés és beruházás ösztönzés területén is. Ennek a fejlesztésnek az eszköze a L'HuillierCoburg-kastély, az ország egyik legnagyobb és legjelentősebb barokk kastélya. A fejlesztést
kiegészíti a KEOP-ból támogatott Bódva holtág-revitalizáció.
A projekt tervezett befejezése: 2011. október 31.
Projekt költségvetése: 2.194.000.000 Ft
Támogatás összege: 1.853.983.103 Ft
Státusz: A. kiemelt projekt megvalósítása folyamatban van. A fejlesztéshez szükséges
önrész és előleg 2009. augusztusától a projektgazda rendelkezésére áll. Az építési,
restaurálási, műszaki ellenőrzési közbeszerzések lezárulásával, a kivitelezési szerződés
aláírását követően a munkaterület 2010 novemberében átadásra került a fővállalkozó részére.
A bontási munkálatokat követően megkezdődtek a tető felújításával kapcsolatos munkák, a
talajszondák fúrása. 2010. április végéig befejeződött a főépület héjazása. Jelenleg az első
emeleti boltozatok feltöltése, aljzatbetonozás, az első emeleti freskók restaurálása folyik.
Elkezdődtek a szervízépületek munkálatai is, valamint a leendő parkoló és fogadóépület
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kivitelezési munkálatai is. A projektgazda rendszeresen beszámolót küld a kifizetések
alakulásáról, valamint a fejlesztés aktuális állapotáról.
NYDOP-2.1.1/B-2008-0003 „Eszterháza Közép-Európai Kulturális Központ I. projektelem”
Projektgazda: Műemlékek Nemzeti Gondnoksága
Cél: az Esterházy-kastélyegyüttes jelenlegi állapota, helyzete nem teszi lehetővé a
látogatószám további növekedését a megmaradt épületek károsodása nélkül. A látogatószám
és a látogatóidő tartamának növekedése megköveteli a kastélyegyüttes teljes mértékű
revitalizációját.
A projekt tervezett befejezése: 2011. november 17.
Projekt költségvetése: 1.563.335.472 Ft
Támogatás összege: 1.327 428.149 Ft
A kiemelt projekt megvalósítása folyamatban van. A fejlesztéshez szükséges önrész és
előleg 2009. augusztusától a projektgazda rendelkezésére áll. A generálkivitelezői
közbeszerzés első két meghirdetése eredménytelen lett. A harmadik meghirdetésű
generálkivitelezői közbeszerzés eredményhirdetése 2010. március 10-én megtörtént, a
szerződéskötés a kivitelező Laki Épületszobrász Zrt.-vel megtörtént, a munkaterület április
elején átadásra került. A megfelelően lezajlott restaurálási, műszaki ellenőrzési
közbeszerzések lezárulásával, a belső restaurálások az ütemtervnek megfelelően haladnak. Az
eszközbeszerzésekre, valamint a PR és kommunikációs tevékenységekre vonatkozó
közbeszerzések kiírása folyamatban van. A közbeszerzési eljárások ismételt és többszöri
lefolytatása miatt a projektgazda kérvényezi a támogatási szerződés módosítását, hogy a
felmerült költségtöbblet fedezetét az esetlegesen megtakarítások terhére elszámolhassa.
A kiemelt projekt II. ütemének nevesítése megtörtént (ld. alább).
EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA KIEMELT PROJEKTJEI
Az „Európa Kulturális Fővárosa – Pécs 2010” projektekkel kapcsolatban az OKM
Közgazdasági és Fejlesztési Főosztályának kizárólag monitoring feladata van. Az egyes
projektekre vonatkozó tartalmi és előrehaladási adatok az alábbiak:
DDOP-4.1.3/A-2008-0001 Pécsi Konferencia és Koncertközpont
Projektgazda: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Cél: A fejlesztés nagy létszámú kulturális, kiemelten komolyzenei, és hivatásturisztikai
eseményekhez méltó, európai színvonalú, a fenntarthatóságot segítő multifunkcionális
kialakítású helyszín létrehozására irányul, amely hiánypótló beruházásnak számít nemcsak a
városban, hanem a térségben, sőt a régióban is.
A létesítmény tartalma:
- Nemzetközi minőségi színvonalat képviselő, akusztikai tervezéssel készült és korszerű
technikai felszereltségű koncert- és konferenciaterem (plenáris ülésterem) - a létesítmény
központi magja;
- Pécsi Pannon Filharmonikusok zenekar székháza;
- A konferenciafunkcióhoz szükséges, rugalmasan alakítható szekciótermek,
- Kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások elhelyezésére alkalmas helyiségek.
Elszámolható költség: 7 242 703 859 Ft
Támogatási összeg: 5 251 262 072 Ft
Kivitelezés kezdete: 2009.06.18.
Kivitelezés vége: 2010.09.30.
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A kivitelezés készültségének mértéke 23,88 %, jelenleg az épület szerkezetének építése, az
elektromos és gépészeti alapvezetékek, a villámvédelmi hálózat kiépítése és a
színpadtechnikai gépészet előgyártási munkái folynak. Az épület területén belül lévő
földmunkák elkészültek. A kiviteli tervek készítése során indokolt volt az előzetes
talajmechanikai szakvélemény pontosítása. A részletes talajmechanikai szakvélemény
megállapította, hogy a talaj rétegződése miatt a lemezalapozást, cölöpözéssel gyámolítani
szükséges.
DDOP-4.1.3/A-2008-0002 Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont
Projektgazda: Baranya megyei Önkormányzat
Cél: A zöldmezős fejlesztés eredményeként felépítésre kerül a Dél-Dunántúli Régió
legmodernebb, integrált megyei-városi-egyetemi könyvtára, melyben elhelyezésre kerülnek:
- Csorba Győző Megyei Könyvtár
- Pécsi Városi Könyvtár
- PTE Központi Könyvtár, Benedek Ferenc Jogtudományi és Közgazdaságtudományi
Szakkönyvtár
- Tudásközpont (Egyetemi nagyelőadók, Hallgatói Szolgáltató Központ, Kutatóközpontok)
Elszámolható költség: 5.496.678.385 Ft
Támogatási összeg: 4.624.731.887 Ft
Kivitelezés kezdete: 2009. 07. 29.
Kivitelezés vége: 2010. 06. 23.
Eddig elvégzett munkák: földmunka-tereprendezés, vízszigetelés, szerkezetépítés. Eddig
részben elvégzett munkák: gépészeti és elektromos védőcsövezés, alumínium homlokzat,
hőszigetelés, homlokzati üvegszerkezet, homlokzati kőburkolat készítése. A kivitelezés
készültségének mértéke 31,78 %.
DDOP-4.1.3/A-2008-0003 Közterek és Parkok Újjáélesztése I. ütem
Projektgazda: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Cél: A projekt keretében komplex megújításra kerülnek Pécs belvárosa és a decentrumok
központi közterületei, homlokzatai, zöldterületei, több játszótér, szökőkút, csobogó kerül
kialakításra vagy megújításra, és bővül a közterületi művészeti alkotások száma is. A
megújuló közterek és parkok funkcionális szempontból több követelménynek is képesek
megfelelni:
 egységes akcióterületi szemlélethez igazodva térszerkezeti, kapcsolati funkcióikat jobban
el tudják látni, a fejlesztendő területeket jobban be tudják kapcsolni a városi szövetbe a
decentrumok funkcionális szerepét erősítik;
 a turisztikai stratégiából és kulturális koncepcióból levezethető közterületi funkciókkal
szembeni elvárásoknak meg tudnak felelni;
 a közterekkel szembeni lakossági funkcionális elvárásokra is választ adnak.
Elszámolható költség: 2.518.403.371.-Ft
Támogatási összeg: 2.135.524.663 Ft
Kivitelezés előrehaladása:
Diana tér
 Kivitelezés kezdete:2009.04.06.
 Kivitelezés vége:2009.11.02.
 A kivitelezés aktuális állása: 100 % készültség
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Kórház tér
 Kivitelezés kezdete:2009.04.06.
 Kivitelezés vége: 2009.12.15. (korábbi: 2009. 11. 02.)
 A kivitelezés aktuális állása: 100 % készültség
Rókus sétány
 Kivitelezés kezdete:2009.04.06.
 Kivitelezés vége: 2009.12.15. (korábbi: 2009. 11. 02.)
 A kivitelezés aktuális állása. 100 % készültség
Tettye tér
 Kivitelezés kezdete:2009.04.06.
 Kivitelezés vége:2010.04.30. (2009.12.15.)
 A kivitelezés aktuális állása: 96,57 % készültség (november végi állapot)
 Szerződésmódosításra került sor, melynek során a kivitelezési határidő 43 nappal
meghosszabbodott 2009. november 2-ról 2009. december 15-re. Jogos pótmunka igény miatt
a kivitelezési határidő 2010. április 30-ra módosult.
Megyer Városrész
 Kivitelezés kezdete:2009.04.07.
 Kivitelezés vége:2009.11.02.
 A kivitelezés aktuális állása: 100 % készültség
Uránváros
 Kivitelezés kezdete:2009.04.07.
 Kivitelezés vége:2009.11.02.
 A kivitelezés aktuális állása: 100 % készültség
Köztársaság tér
 Kivitelezés kezdete:2009.04.15.
 Kivitelezés vége:2009.11.02.
 A kivitelezés aktuális állása: 100 % készültség
DDOP-4.1.3/A-2008-0004 Zsolnay Kulturális Negyed
Projektgazda: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Cél: A projekt keretében szétválasztásra került a jelenleg is működő Zsolnay Porcelángyárban
folyó termelés és a műemléki környezetben megvalósuló kulturális funkció, amely két nagy
feladatrész megvalósítását jelenti: egyrészt megújításra kerül a teljes műemléki környezet
(műemléki épületek, az azokat körülvevő park, díszburkolatok, díszkerítés, kapcsolódó
közművek és díszkerámiák), másrészt új funkciók kerülnek betelepítésre a negyedbe,
biztosítva a megújuláshoz szükséges új kulturális alapú inkubációs-, innovációs
tevékenységek megjelenését:
- Míves Negyed: Zsolnay család és a gyár történetét bemutató kiállítás, kreatív inkubátorház,
vállalkozói tér, Kéz-művész utca;
- Alkotó Negyed a volt pirogránit üzem épületegyüttesében;
- Gyermek és Családi Negyed: „LABOR” Tudományos-, technikai Kiállítás, Bóbita
Bábszínház;
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- Egyetemi Negyed: a Pécsi Tudományegyetem termei;
- Időszaki kiállítótér.
Elszámolható költség: 10.899.925.000 Ft
Támogatási összeg: 9.244.200.463 Ft
Kivitelezés kezdete: 2009. 07. 03.
Kivitelezés vége: 2011. 01. 01.
A projekt helyszínén jelenleg bontási munkálatok folynak. Készültség: 8,64 %.
DDOP-4.1.3/A-2008-0005 Nagy kiállítótér – Múzeum utca
Projektgazda: Baranya megyei Önkormányzat
Cél: A projekt nyomán Pécs eddig is egyedülálló attrakciója, az úgynevezett Múzeum utca
teljesen megújult színvonalon, az eddiginél koncentráltabb képzőművészeti csomópontként, a
korábbit nagymértékben meghaladó és fenntartható látogatói érdeklődés mellett szolgálja a
magyar kulturális élet megújulását, és Pécs kulturális turisztikai pozíciójának javítását:
- az ún. Régi vármegyeháza (Papnövelde u. 5.) teljes belső felújítása és bővítése;
- Múzeum utca rekonstrukciója.
Elszámolható költség: 1.759.004.218 Ft
Támogatási összeg: 1.490.617.000 Ft
Kivitelezés kezdete: 2009. július 17. /munkaterület átadás-átvétel/
Kivitelezés vége: 2010. április 15.
A kivitelezés készültségének mértéke 24,56 %. Az elmúlt időszak kivitelezői munkálatai
nagyrész a Káptalan utcára koncentrálódtak, itt elkészültek a homlokzat felújítások,
nyílászárók felújítása, tetőszerkezetek megerősítése, megkezdődtek az épületgépészeti és
villamossági alapszerelések, kőrestaurátori munkálatok. A Papnövelde u. 5. munkaterületen
nagyrészt bontási munkálatok folytak. A geotermikus fűtési rendszer megvalósítása az
elégtelen vízhozam miatt ellehetetlenült. A fűtési rendszer megváltozása maga után vonja a
belső gépészeti rendszer megváltoztatását. Az új műszaki tartalom eltér a lefolytatott
közbeszerzési eljárásban szerepelt műszaki tartalomtól. A szükséges jogi, közbeszerzési
teendőket a Kedvezményezettek vizsgálják.
DDOP-4.1.3/A-2009-0001 Közterek és Parkok Újjáélesztése II. ütem
Projektgazda: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Cél: A projekt keretében komplex megújításra kerülnek Pécs belvárosának és a decentrumok
központi közterületei, homlokzatai, zöldterületei, több játszótér, szökőkút, csobogó kerül
kialakításra vagy megújításra, és bővül a közterületi művészeti alkotások száma is.
A megújuló közterek és parkok funkcionális szempontból több követelménynek is képesek
megfelelni:
 egységes akcióterületi szemlélethez igazodva térszerkezeti, kapcsolati funkcióikat jobban
el tudják látni, a fejlesztendő területeket jobban be tudják kapcsolni a városi szövetbe a
decentrumok funkcionális szerepét erősítik;
 a turisztikai stratégiából és kulturális koncepcióból levezethető közterületi funkciókkal
szembeni elvárásoknak meg tudnak felelni;
 a közterekkel szembeni lakossági funkcionális elvárásokra is választ adnak.
Elszámolható költség:5 471931028 Ft
Támogatási összeg: 4 644 645 653 Ft
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A „Pécs 2010 – Európa Kulturális Fővárosa” program fejlesztési kulcsprojektjeihez
kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási ügyek kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 74/2008 (IV.3.) Korm. rendelet részletezi a főbb
tércsoportokat, projektelemeket.
A téli időjárás miatt a kivitelezési munkák leálltak. A kivitelezés készültsége az egyes
helyszínek szerint (a projektmenedzseri iroda tájékoztatása szerint):
Pécs város központjának megújítása
 Kivitelezés kezdete: 2009. 07. 02.
 Kivitelezés vége: 2010. 04. 30. (korábbi: 2010. 01. 28.)
 A kivitelezés aktuális állása: 55,15 % készültség
 A kivitelezési határidő módosult 2010. április 30-ra.





Pécs – Kelet
Kivitelezés kezdete: 2009. 07. 06.
Kivitelezés vége: 2009. 11. 18. (korábbi: 2009. 09. 23.)
A kivitelezés aktuális állása: 100 % készültség
Szerződésmódosításra került sor, melynek során a kivitelezési határidő 56 nappal
meghosszabbodott 2009. szeptember 23-ról 2009. november 18-re.
Pécs – EKF városrész
 Kivitelezés kezdete: 2009. 07. 06.
 Kivitelezés vége: 2010. 06. 23. (korábbi: 2009. 12. 28.)
 A kivitelezés aktuális állása: 52,97 % készültség
 A kivitelezési határidő módosult 2010. június 23-ra.






Tettye II.
Kivitelezés kezdete: 2009. 07. 06.
Kivitelezés vége:. 2010. 04. 30. (korábbi: 2009. 12. 22.)
A kivitelezés aktuális állása: 19,27 % készültség
A kivitelezési határidő módosult 2010. április 30-ra.
Indóház tér
 Kivitelezés kezdete: 2009. 07. 08.
 Kivitelezés vége:2009. 10. 09.
 A kivitelezés aktuális állása: 100% készültség
Nevesített, de támogatási szerződéssel még nem rendelkező kiemelt projektek
NYDOP-2.1.1/B-09-1f-2009-0006 „Eszterháza Közép-Európai Kulturális Központ II.
projektelem”
Projektgazda: Műemlékek Nemzeti Gondnoksága
Cél: A projekttervezet – mely a 2009. márciusában támogatást nyert I. ütem szerves folytatása
– feltételekkel történő nevesítéséről, a Kormány 2009. december 23-i ülése döntött.
Projekt tervezett maximális költségvetése: 2 Mrd Ft
A projekt tervezett kezdése: 2010. második fele
A projekt tervezett befejezése: 2012. május 31.
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A projektgazda vállalta, hogy az eredetileg 2,5 Mrd Ft-ra tervezett teljes költségvetést a
pályázati kiíráshoz alkalmazkodva, a maximálisan megítélhető 2 Mrd Ft-os mértéknek
megfelelően dolgozza át. Az előzetes tervek szerint a projektgazda az útmutatónak
megfelelően kidolgozott dokumentációt 2010. június végéig kell benyújtania a Közreműködő
szervezet felé. Döntés, Támogatási szerződésmegkötése, 2010 nyarán lehetséges.
Az előkészítési munkálatok költségeinek fedezéséhez tárcánk 59,925 Millió Ft támogatást
ítélt meg a Kulturális beruházások Örökségvédelmi fejlesztések fejezeti kezelésű előirányzat
terhére.
KMOP-2009-3.1.1./E-09-1f-2009-0003 A Gödöllői Királyi Kastély Komplex, környezetbarát
üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése II. ütem
A nevesítésről a Kormány 2010. március 24-i ülése döntött.
Projektgazda: Gödöllői Királyi Kastély Nonprofit Kft.
Cél: A GKK NKft. jelenleg futó kiemelt projektje keretében a kastély 1-es és 2-es szárnya
teljes körű rehabilitáción esik át, újjáépül az egykori Erzsébet-veranda, megújul a park
központi része és az előkertek is.
A tervezett fejlesztés célja a folyamatban levő kiemelt projekt folytatása. Ennek keretében cél
a kastélyban található, egyedülálló barokk színházhoz kapcsolódó közönségforgalmi terek
kialakításával és kedvező térkontextusba helyezésével a jobb bemutatási és használati
feltételek előállítása, a kulturális komplexum jelleg kiteljesítése. Továbbá a kiállítási funkció
megtámogatása, ezen a területen található nagyobb kapacitású terek alkotó és kulturális
rendezvény célú hasznosításával.
A projekt elemei a kastély lovardájának és a barokk istállónak a felújítása, kulturálisturisztikai célú hasznosítása.
A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2010. III. n.év.
A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2011. IV. n.év.
Projekt költségvetése: 1.000.000.000 Ft Ft
Támogatás összege: 900.000.000 Ft
2010. április 09-én az NFÜ hivatalosan értesítette a projektgazdát a nevesítésről, valamint
további pontosító, tisztázó kérdéseket tett fel. 2010. április 21-én a Közreműködő Szervezettel
történt egyeztetésen sor került a kérdések értelmezésére és a lehetséges további elvárások
vázolására, melyek május végéig megválaszolásra kerülnek. A projekt gyorsítása érdekében a
kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés kapcsán megjelenésre került egy előzetes összesített
tájékoztató.
A tervek engedélyezés alatt állnak, engedélyes tervekkel várhatóan május első heteiben
rendelkezni fog a projektgazda. Ezzel párhuzamosan elkészülnek a kiviteli tervek.
Nevesítés előtt álló kiemelt projektek
NYDOP-2.1.1./B-09-1f-20009-0007 Festetics örökségek fejlesztése és bemutathatóvá tétele
II. ütem (Amazon Kulturális Központ és Kurzusház, Lóváltó állomás)
Projektgazda: Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft.
Cél: A projekt a Festetics örökségek fejlesztése és bemutathatóvá tétele céljából készült. A
tervezett fejlesztéssel a projektgazda tovább kívánja kínálatát bővíteni, értéket ment és teremt.
A projekt részeként, az egykori Amazon Szálló frekventált helyen, ámde leromlott állapotban
lévő épületében létrehozandó Kulturális Központ és Kurzusházba tervezett különleges
kiállításokkal és programokkal gazdagodna a kínálat. Ezen felül az egykori Lóváltó állomás
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épületének felújításával az eddig közvetlen bejárattal nem rendelkező botanikus kert kapna
reprezentatív fogadóépületet.
A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2010. július 01.
A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2012. június 30.
Projekt költségvetése: 764 700 000 Ft
Támogatás összege: 649 995 000 Ft
Státusz: A projektgazda által kidolgozott fejlesztési elképzeléseket tárcánk mindvégig
támogatta. A projekttervezet öt alkalommal, került döntőbizottság elé, 2008 óta az eredeti
projektméret közel harmadára csökkent. 2008. októberében a Régió már a csökkentett
tartalommal (Amazon Kulturális Központ és Kurzusház, Lóváltó állomás) és igényelt
támogatással (~650 Millió Ft) nyújtotta be a Közreműködő szervezet felé.
A 2010. február 18-i államtitkári értekezleten megtárgyalt fejlesztés kapcsán az értekezlet
előírta, hogy egybehangzó PM és OKM nyilatkozat esetében a Kormány 2010. február 24-én
újratárgyalja a projektet. Az MNV Zrt. ígérete ellenére elzárkózott az önerő biztosításától,
kifejtve, hogy a projekt nevesítéséhez szükséges önerő nem áll a Zrt. rendelkezésére. Bár a
PM szóban ígéretet tett rá, tárcánk és a projektgazda erőfeszítései ellenére sem állította ki az
önerő biztosítására vonatkozó igazolást. Az ügyben Dr. Pettendi Zsuzsanna szakállamtitkár
asszony levélben kereste meg Katona Tamást, a PM államtitkárát, a kiemelt projektjavaslat
kapcsán a tervezési útmutató által előírt önerő igazolás azonban 2010. március 31-ig nem
került benyújtásra a közreműködő szervezet felé, így a projekt nevesítéséről a kormány nem
döntött.
A kormány által meghirdetett döntési moratórium értelmében már csak az új kormány
megalakulása után születhet döntés a kiemelt projekt tervezet további sorsáról.
KMOP-3.1.11/E-05 - Régészeti látogató kö(s)zpont és kalandpark Magyarországon
Projektgazda: Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat
Cél: Az innovációs kapacitások és lehetőségek kihasználása, egy új központi régészeti
feldolgozó és raktárbázis kialakítása.
További célok:

a látogatói célcsoportok számára a régészettudomány, a kulturális örökségvédelem és
a történelem eddig ismeretlen oldalának bemutatása

interakciókra épülő, élményalapú ismeretterjesztés elérése

az embereknek, kiemelten pedig a jövő generációinak, a gyerekeknek és a tanulóknak,
az örökségvédelem feladataival: a megóvás módszereivel, a feltárt leletekkel és az általuk
hordozott információkkal, a múlt szépségeivel történő megismertetése

társadalmi támogatottság megszerzése régészeti örökségünk megőrzéséhez

innovációs kapacitások és lehetőségek maximalizálása: a feldolgozási, kutatási
potenciál és a társadalmi ismeretterjesztés kiaknázása, a hatósági együttműködések fejlesztése
és további nemzetközi tudományos kapcsolatok kiépítése

a Szakszolgálat birtokában lévő szakismeret és anyagi leletállomány társadalmi
hasznot hajtó felhasználása, valamint a magyar régészet és leletanyag bemutatása oly módon,
hogy az külföldön és belföldön egyaránt megismerhető legyen a nagyközönség számára,
ezáltal Magyarország turisztikai vonzerejének növelése és hozzájárulás a gazdaság
növekedéséhez.
A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2010. III. n.év.
A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2011. IV. n.év.
Projekt költségvetése: 1.000.000.000 Ft Ft
Támogatás összege: 900.000.000 Ft
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A szakmai zsűri nem javasolta a projektötlet akciótervben történő nevesítését, a Kormány a
projekt nevesítését a 2010. március 24-i ülésén elvetette.
6. A TURIZMUSFEJLESZTÉS PÁLYÁZATOS KONSTRUKCIÓI A REGIONÁLIS
OPERATÍV PROGRAMOKBAN
2007-2008. évi akcióterv
KMOP 3.1.1. C „Kulturális és örökségturizmus fejlesztése”
Cél: A régió turisztikai versenyképességének javítása és a termékkínálatának bővítése jelentős
turisztikai keresletet teremtő, országos illetve nemzetközi jelentőségű turisztikai termékek
létrehozásával, meglévő attrakciók megújításával. A turisztikai attrakciók és a szolgáltatók
közötti hatékony együttműködés megteremtése, marketing és piacra vitel támogatása. A
régióba érkező turisták számának és átlagos tartózkodási idejének, ill. a turizmusból származó
jövedelmek növelése. 6 projekt került támogatásra.
– A38 Kulturális Nonprofit Közhasznú Kft.: A38 Kulturális, Turisztikai és Intézménybővítés;
– Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága: A szentendrei Kovács Margit Múzeum megújulása;
– Nagykáta Város Önkormányzata: Kulturális és örökség-turizmus fejlesztése Nagykátán Tájház kialakításával;
– Néprajzi Múzeum: Palotából látogatóbarát múzeum - A Néprajzi Múzeum
szolgáltatáskínálatának minőségi megújulása a kulturális intézmény látogatóbarát fejlesztése
érdekében;
– Szigethalom Város Önkormányzat: Szigethalmi Tüskevár-Középkori lovagi csarnok és
várudvar az élő múzeumfaluban;
– Magyar Nemzeti Múzeum; Visegrádi Királyi Palota turisztikai funkcióbővítő programja –
Mátyás király történelmi játszópark létrehozása.
Támogatási keretösszeg: 1 050 000 000 Ft
Megítélt támogatás: 1 049 804 590 Ft (kifizetett támogatás: 296 655 893 Ft)
KMOP-3.1.1/C-2008-0008 „Palotából látogatóbarát múzeum – A Néprajzi Múzeum
szolgáltatáskínálatának minőségi megújulása a kulturális intézmény látogatóbarát
fejlesztése érdekében”
Cél: A projekt célja a budapesti Néprajzi Múzeum szolgáltatásainak turisztikai célú, egyedi
élményt nyújtó, látogatóbarát fejlesztése, a bemutatás interaktív módszereinek és a
szórakoztatva tanítás eszközeinek alkalmazásával.
A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2010. augusztus 31.
Projekt költségvetése: 282.006.540 Ft
Támogatás összege: 253.806.000 Ft
A projekt megvalósítása 2010. őszén elkezdődött, a tervezett ütemben halad. Az építési
közbeszerzések egy kivétellel lezárultak, a kivitelezés a projekt egyik fő fejlesztési
területeként szereplő alagsori részen közel 60%-os. Az emeleti szintek múzeumpedagógiai és
irodai célra történő átalakítása is a megfelelő ütemben halad, közel 50%-os a készültségi szint.
Az emeleti kiállítótér fejlesztésbe vont részét a kivitelező 2010. áprilisában vette át.
A projekt megvalósítása során jelentkezett, a Kossuth-téri főhomlokzati elemeinek
károsodásával járó probléma megoldására tárcánk az Örökségvédelmi fejlesztések előirányzat
terhére, ismereteink szerint 18 Millió Ft-os támogatást hagyott jóvá.
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KMOP-3.1.1./C „ Mátyás Király Történelmi Játszópark létrehozása”
Cél: A Visegrádi Királyi Palota turisztikai funkcióbővítése Mátyás Király Történelmi
Játszóház és Játszópark kialakításával, új kiállítások megnyitásával a Játszóházban, a Mátyás
Király Múzeum befogadóképességének bővítése a Játszóház által, időjárástól független
programhelyszín kialakítása.
A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2010. augusztus 31.
Projekt költségvetése: 194.420.000 Ft
Támogatás összege: 174.978.000 Ft
A projekt megvalósítása 2009 őszén elkezdődött, a tervezett ütemben halad. A játszópark, a
kertépítés és játszóeszközök teljesítésének határideje 2010. június 30. A fővállalkozó 2010.
március 5-én átvette a munkaterületet, az építési beruházás megindult. A játszóház
megvalósítására indított közbeszerzési eljárás során az eredményhirdetés 2010. március 30.án megtörtént. 2010. április 19-én a kivitelezővel szerződéskötésre került sor. A Támogatási
Szerződésben vállalt határidők tarthatóak, a projekt 2010. június 30-ig átadásra, 2010.
augusztus 31-ig lezárásra kerül.
KMOP-5.2.1/B-2008-0015 sz. "Pécel város komplex rehabilitációja" (volt Márvány Istálló
rehabilitációja)
A konstrukció célja, hogy integrált, szinergikus hatásokat felmutató akcióterületi
beavatkozások révén újuljanak meg a városok központi és alközponti területei; ill. a turisták
számára vonzó szolgáltató városközpontik alakuljanak ki, amelyek megfelelő szintű
gazdasági, kulturális, közösségi, turisztikai stb. szolgáltatásokat képesek biztosítani úgy, hogy
hozzájárulnak a munkahelyek bővítéséhez.
Az OKM fenntartása alá tartozó Műemlékek Nemzeti Gondnoksága konzorciumi partnerként
vesz részt a pályázatban. Az MNG által felügyelt fejlesztések részesedése a projekt teljes
költségvetésében 58%.
Projekt költségvetése: 714.714.868 Ft
Támogatás összege: 520 580 458 Ft
A projekt megvalósításának kezdete: 2010. II. n.év
A projekt megvalósításának befejezése: 2011. II. n.év
A projekt támogatásáról a Pro Regio Közreműködő Szervezet 2009. december 15-én részletes
támogató levélben értesítette a konzorciumban résztvevő feleket. Szerződéskötésre még nem
került sor, pontos időpontja még nem ismert. A szerződés megkötését halasztja az önerő
rendelkezésre állásának igazolása, melyet jelenlegi ismereteink szerint az NFÜ, egy 2010.
január 27-én elfogadott belső szabályzat alapján biztosít, azonban a projekt részére ezt az
igazolást még nem állította ki. Tárcánk több alkalommal sürgette az igazolás kiállítását,
valamint az NFÜ által ezzel kapcsolatban az OKM-től várt információkat is megadta,
előrelépés azonban nem történt. Az önerő biztosítása érdekében a projektgazda konzorciumot
képviselő Pécel város önkormányzata 2010. április végén levélben fordult az NFÜ valamint a
ROP IH vezetéséhez a döntés mielőbbi meghozatala végett. A projekt megvalósítása az
aláírás után indulhat a kiviteli tervkészítéssel majd a kivitelezés közbeszerzéssel és
kivitelezéssel.
KMOP 3.2.1. B „Gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek megőrzése és
helyreállítása”
Cél: A Védett gyűjteményes növénykertek rekonstrukciója, védett történeti kertek értékeinek
helyreállítása.
3 pályázat került támogatásra.
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Szent István Egyetem

Eötvös Lóránd Tudományegyetem
Fővárosi Állat- és Növénykert

A Szent István Egyetem Botanikus Kertjében
megtalálható élőhelyek és bemutató parcellák
rekonstrukciója, valamint speciális homoki élőhelyek
kialakítása
Az ELTE Botanikus Kert élőhelyeinek felújítása,
valamint az ex situ védelemben lévő fajok számának
növelése a magyar és nemzetközi jogszabályoknak és
irányelveknek megfelelően
Élőhely és gyűjtemény rekonstrukció a Fővárosi Állatés Növénykertben

Támogatási keretösszeg: 1 900 000 000 Ft
Lekötött támogatás: 771 327 895 Ft (kifizetett: 194 370 963 Ft)
DDOP 2.1.1. A, B, C, D „Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása”
Cél: A régió turisztikai versenyképességének javítása és a termékkínálatának bővítése jelentős
turisztikai keresletet teremtő, országos illetve nemzetközi jelentőségű termékek
létrehozásával, meglévő vonzerők megújításával, a turisztikai termékek élményláncra
fűzésével. A Dél-dunántúli régió gyógy- és termál turisztikai adottságait és sajátosságait
összefoglaló egészségturisztikai program mentén regionális szinten egymást kiegészítő
egészségturisztikai fejlesztések megvalósítása.
Támogatási keretösszeg: 8 460 000 000 Ft
Megítélt támogatási keret: 8 155 490 710Ft (Kifizetett támogatás: 848 444 498)
DDOP 2.1.1/D-2008 - Szántódpuszta idegenforgalmi és kulturális központ fejlesztése
Projektgazda: Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft.
Cél: A Helikon Kastélymúzeum Nonprofit Kft. által üzemeltetett Szántódpuszta
Idegenforgalmi és Kulturális Központ az országban egyedülállóan egy 18.-19. századbeli
dunántúli pusztát mutat be, annak életformájával együtt.
A projektgazda a fejlesztés keretében az alábbi tevékenységeket végzi el: épületrekonstrukció,
akadálymentesítés, gyalogút hálózat építése, színpad létesítése, interaktív és egyéb kiállítások
berendezése, növényzet telepítése. A projekt eredményeképpen a komplexum turisztikai
vonzereje növekszik, a szezonalitás csökken, a kulturális örökség megőrzésre kerül, a
vendégéjszakák száma növekszik a térségben.
A projekt költségvetése: 357.500.000 Ft
Támogatás összege:286.000.000 Ft
A projekt megvalósításának kezdete: 2010. II. n.év.
A projekt megvalósításának befejezése: 2011. I. n.év
A projekt Támogató levéllel rendelkezik. A Támogatási szerződésmegkötésének időpontja
egyenlőre nem ismert. Az aláíráshoz szükséges az önerő rendelkezésre állásának igazolása,
melyet a tulajdonos MNV Zrt. nyilatkozata alapján nem tud biztosítani, ezért a projektgazda
más forrásból kívánja azt fedezni. Az igazolás kiállításához a projektgazda haladékot kapott a
Közreműködő szervezeten keresztül a ROP IH-tól, így ezt legkésőbb 2010. május 25-ig
szükséges kiállítani.
ÉMOP 2.1.1./A, B, DAOP 2.1.1./B, ÉAOP 2.1.1. „Versenyképes turisztikai termék- és
attrakciófejlesztés”
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Cél: A régió turisztikai versenyképességének javítása és a termékkínálatának bővítése jelentős
turisztikai keresletet teremtő, országos illetve nemzetközi jelentőségű turisztikai termékek
létrehozásával, meglévő attrakciók megújításával. A turisztikai attrakciók és a szolgáltatók
közötti hatékony együttműködés megteremtése, marketing és piacra vitel támogatása. A
régióba érkező turisták számának és átlagos tartózkodási idejének, ill. a turizmusból származó
jövedelmek növelése.
ÉMOP 2.1.1/A (Támogatási keret: 6 520 000 000 Ft) Megítélt támogatás: 5 605 812 068 Ft)
ÉMOP 2.1.1/B. (Támogatási keret: 8 120 000 000 Ft) Megítélt támogatási: 6 476 459 363 Ft.
DAOP 2.1. 1/B. (Támogatási keret: 2 036 000 000 Ft) Megítélt támogatás: 1 693 735 765 Ft.
ÉAOP 2.1.1. (Támogatási keret: 15 650 000 000 Ft) Megítélt támogatás: 10 631 355 981 Ft.
ÉMOP-2.1.1/B-2008-0029 „Végvárak-világa” Sirok, barlangvár, turisztikai központ”
Projektgazda: Műemlékek Nemzeti Gondnoksága
Cél: A siroki vár hazánk egyetlen ún. Barlangvára, s mint ilyen feltétlenül megőrzendő
nemzeti érték, másrészt a település és a kistérség életében a vár helyreállításával indukálható
idegenforgalom rendkívül fontos tényező.
A projekt rövid távú célja a vár állagának helyreállítása, középkori várélet helyszíneinek és
eseményeinek bemutatása, rendezvényház és információs központ kialakítása.
A projekt hosszú távú célja, hazánk egyetlen sziklavárához kapcsolódó idegenforgalmi
potenciál növelése, a térségben élők társadalmi, szociális felzárkóztatásának elősegítése,
idegenforgalmi központ kialakítása
A projekt költségvetése: 356.400.000 Ft
Támogatás összege:320.800.000 Ft
A projekt megvalósításának kezdete: 2010. II. n.év.
A projekt megvalósításának befejezése: 2011.IV.n.év
A projekt támogatásáról a Norda Közreműködő Szervezet 2010. január 21-én részletes
támogató levélben értesítette a projektgazdát. A projekt önerejéről szóló igazolást az NFÜ
kiadta. Szerződéskötésre 2010. április 16-án került sor. A projekt megvalósítása elkezdődhet a
kiviteli tervkészítéssel majd a kivitelezési közbeszerzés kiírásával.
KDOP 2.1.1. A, B, C, D „Kiemelt és integrált turisztikai vonzerő-, termék- és
infrastruktúra-fejlesztések támogatása”
Cél: Egyrészt a mozaikszerűen összetett turisztikai kínálat „csúcspontjainak” (egyedi
vonzerővel bíró projektek) fejlesztésével a régió, mint turisztikai desztináció markáns
újrapozícionálása; másrészt az önállóan nem piacképes, de turisztikai vonzerővel bíró
attrakciók összefogáson alapuló, összehangolt fejlesztése. A balatoni térség turisztikai
vonzerejének növelése a régiót érintő Balatoni Kiemelt Üdülőkörzet településein.
Támogatási keretösszeg: 18 430 000 000 Ft
Lekötött támogatási keret: 14 714 247 209 Ft
KDOP-2.1.1./B-2008-0002 „Oroszlány-Majkpuszta Kamalduli Remeteség Foresteria
épületének műemléki rekonstrukciója és turisztikai hasznosítása”,
Projektgazda: Műemlékek Nemzeti Gondnoksága
Cél: A kolostor együttes főépületének (Foresteria) teljes szerkezeti és külső helyreállítása, a
pince, a földszint, valamint a drogpadlás teljes belső felújítása, műemléki rekonstrukciója, a
belső udvar felújítása; látogatóközpont és azzal összefüggő szolgáltatások elhelyezése a
Foresteria épületének földszintjén.
Projekt költségvetése: 829 178 300 Ft
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Támogatás összege: 776 540 732 Ft
A projekt megvalósításának kezdete: 2010. II. n.év
A projekt megvalósításának befejezése: 2012. I. n.év.
A projekt támogatásáról a Váti Közreműködő Szervezet 2010. december 19-én részletes
támogató levélben értesítette a projektgazdát. A projekt önerejéről szóló igazolást az NFÜ
kiadta. A Támogatási szerződéshez szükséges adatok és információk rendelkezésre állnak.
Szerződéskötésre várhatóan május első felében sor kerülhet. A projekt megvalósítása a
kiviteli tervkészítéssel majd a kivitelezés közbeszerzéssel és kivitelezéssel kezdődhet a
Támogatási szerződésaláírása után.
NYDOP 2.1.1.B „A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása,
valamint a természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok fejlesztése”
Cél: A konstrukciók keretében kiemelt és integrált megközelítésű projektek megvalósításával
elérhető válik egy-egy turisztikai attrakció további elemekkel történő kiegészítése, a térben és
időben is összehangolt, a különböző turisztikai célcsoportok számára kialakított tematikus
programcsomagok (fürdők, kulturális örökség, természeti értékek) révén.
Támogatási keretösszeg: 3 940 000 000 Ft
Lekötött támogatási keret: 3 939 223 984 Ft
KEOP 7.3.1.3 - Projekt előkészítési prioritás tengely
A prioritás elősegíti, hogy a KEOP szakmai prioritástengelyei keretében megvalósítandó
projektek előkészítése gyorsan, az elvárt ütemezésnek megfelelően, koordinált módon es
magas színvonalon történjen, melynek eredményeként költséghatékony és fenntartható
létesítmények, szolgáltatások jöhessenek létre.
Támogatási keretösszeg: 17 500 000 000 Ft
KEOP 7.3.1.3. - Az edelényi L'Huillier-Coburg-kastély parkjának rekonstrukciója, I. ütem
A Bódva-folyó Kastély-sziget körüli holtágának revitalizációja
Projektgazda: Műemlékek Nemzeti Gondnoksága
Cél: célja Észak-Magyarország egyik legjelentősebb barokk kastélya környezetének
helyreállítása, az épülethez méltó, ugyanakkor a tágabb környezet természeti értékeihez is
harmonikusan kapcsolódó módon. E hosszabb, a park egészére kiterjedő folyamat keretében,
annak első, fontos ütemeként a "Kastély-szigetet" egykor körülölelő Bódva-folyó holtággá
vált mederszakaszának revitalizációja valósul meg. A fejlesztés első üteme az előkészítés
munkálatait tartalmazza, a cél megvalósítása, kivitelezése a II. ütem eredménye lesz.
Projekt költségvetése: 9.665.000 Ft
Támogatás összege: 9.665.000 Ft
A projekt megvalósításának kezdete: 2008. május 30.
A projekt megvalósításának befejezése: 2010. március 10.
A projekt a tervezett időben lezárult. Az elkészült Megvalósíthatósági Tanulmány alapján a
projekt támogatást nyert a II. ütemre, a projekt tartalom megvalósítására.
2009-2010. évi akcióterv
KMOP 3.1.1. C-09 „Kulturális és örökségturizmus fejlesztése”
Cél: A régió turisztikai versenyképességének javítása és a termékkínálatának bővítése jelentős
turisztikai keresletet teremtő, országos illetve nemzetközi jelentőségű turisztikai termékek
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létrehozásával, meglévő attrakciók megújításával. A turisztikai attrakciók és a szolgáltatók
közötti hatékony együttműködés megteremtése, marketing és piacra vitel támogatása. A
régióba érkező turisták számának és átlagos tartózkodási idejének, ill. a turizmusból származó
jövedelmek növelése. Az alábbi 13 projekt került támogatásra:
Budapesti Zsidó
Hitközség

A Goldmark terem és a kapcsolódó helyiségek turisztikai fejlesztése

Akron Reklámiroda Bt. A páratlan, történelmi jelentőségű visegrádi üveghuta kulturális
turisztikai attrakciójának kialakítása
Pest Megyei
Múzeumok
A szentendrei Ferenczy Múzeum megújulása
Igazgatósága
Szikra Cool Tour
House Nonprofit
A Szikra Kulturális Központ kialakítása Budapest kulturális turisztikai
Korlátolt Felelősségű
kínálatának fejlesztésére
Társaság
Márianosztrai Fegyház Börtönmúzeum és Pálosrendi múzeum, valamint rabtemető, parkoló és
és Börtön
konferenciaterem kialakítása
Képző és Iparművészeti
Közalapítvány a XXII. Budafok Borváros kulturális fejlesztése
kerület Kultúrájáért
OCTOPUS Tengeri
"Debrecen Ex Kassa" - múzeum hajó kulturális örökségmegőrzésen
Régészeti Kutató
alapuló komplex fejlesztése
Egyesület
Szigethalom Város
Emese (European Medieval Settlement) park, az élő történelem
Önkormányzat
Fővárosi Állat- és
Fővárosi Állat- és Növénykert Főkapu épületének rekonstrukciója
Növénykert
GALÉRIA ÉS PANORÁMATERASZ LÉTREHOZÁSA BUDAPEST
Magyar Kézműves
TÖBB ÜTEMBEN KIALAKÍTANDÓ LEGRANGOSABB
Akadémia Alapítvány KULTURÁLIS PALOTÁJÁBAN, A PESTI VIGADÓ
ÉPÜLETÉBEN
Magyar
Kézbe vehető természet. Interaktív kiállítások, saját élmények a Föld
Természettudományi
történetéből és a Kárpát-medence természeti kincseiből a Magyar
Múzeum
Természettudományi Múzeumban
Iparművészeti Múzeum Média Pagoda az Iparművészeti Múzeumban
Budapesti Történeti
Múzeum

Pannonia Provincia

Támogatási keretösszeg: 2.034.000.000 Ft
Megítélt támogatás: 2 733 548 774 Ft (kifizetés még nem történt)
Fenti táblázatból részletezve az alábbi két, OKM irányítása alatt álló intézmény pályázata:
KMOP-3.1.1/C 09-2009-0013 sz. „Kézbe vehető természet. Interaktív kiállítások, saját
élmények a Föld történetéből és a Kárpát-medence természeti kincseiből a Magyar
Természettudományi Múzeumban”
Projektgazda: Magyar Természettudományi Múzeum
89/85. oldal

Cél: Tervezett fejlesztés a Ludovika épületcsoport műemlék Lovarda épületében lévő
kiállítótérben létrehozandó új kiállítások és az ezzel kapcsolatos turisztikai attrakciók
létrehozására irányul. Földszint (3 attrakció): I. A Föld mélyének titkai, kiállítás az MTM
ásvány- és Kőzettárának gyűjteményeiből. II. A Kárpát-medence dinoszauruszai. III.
Természetismereti Műhely. Galériaszint (2 attrakció): I. Az élet bárkája. II. A Kárpátmedence élővilágának fejlődése.
Projekt költségvetése: 220.000.000 Ft
Támogatás összege: 198.000.000 Ft
A projekt megvalósításának kezdete: 2010. II. n.év
A projekt megvalósításának befejezése: 2011. október vége
A projekt támogatásáról a Pro Regio Közreműködő Szervezet 2010. február 22.-én részletes
támogató levélben értesítette a projektgazdát. A Támogatási szerződésmegkötésre került. Az
önerő átadása folyamatban. A projekt megvalósítása az aláírás után indulhat a kiviteli tervek
elkészítésével, majd a kivitelezési közbeszerzés kiírásával.
KMOP 3.1.1/C-09-2009-0009 sz. „Média Pagoda az Iparművészeti Múzeumban”
Projektgazda: Iparművészeti Múzeum
Cél: A Média Pagoda c. fejlesztés a kulturális örökségben rejlő és a jövőbe mutató
lehetőségek integrációját igyekszik kiaknázni. Az Iparművészeti Múzeum üvegcsarnoka, mint fedett helyszín - alkalmas arra, hogy családi programok állandó színtere legyen a
szezonalitástól függetlenül (télen, nyáron fedett, védett). A Pagodába tervezett kiállítás
tartalmát a múzeum gyűjteménye adja, így a fejlesztéssel egy interaktív, képességfejlesztő,
közösségteremtő, látogatóbarát környezet jön létre. Célunk a célközönség körének bővítése,
felzárkózás az európai kortárs helyszínek látogatottságának mértékéhez, a budapesti
élményturizmus helyszíneinek bővülése speciálisan magyar, világszínvonalú innovációk
vonzerejével.
Projekt költségvetése: 142 342 773 Ft
Támogatás összege: 128 108 496 Ft
A projekt megvalósításának kezdete: 2010. II. n.év
A projekt megvalósításának befejezése: 2011. október vége
A projekt támogatásáról a Pro Regio Közreműködő Szervezet részletes támogató levélben
értesítette a projektgazdát. Szerződéskötésre még nem került sor, A projekt megvalósítása az
aláírás után indulhat a kiviteli tervek elkészítésével, majd a kivitelezési közbeszerzés
kiírásával.
KMOP 3.2.1. B-09 „Gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek megőrzése és
helyreállítása”
Cél: A Védett gyűjteményes növénykertek rekonstrukciója, védett történeti kertek értékeinek
helyreállítása.
7 pályázat került támogatásra.
Budapesti Corvinus
Egyetem
Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság

A Budai Arborétum speciális élőhelyeinek fejlesztése és
rekonstrukciója
A Jókai-kert helyreállítása
A tápiószelei Blaskovich Múzeum kúriakertjének megőrzése,
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Pest Megyei Múzeumok
Igazgatósága
Magyar Tudományos
Akadémia Ökológiai és
Botanikai Kutatóintézete
Eötvös Loránd
Tudományegyetem
Fővárosi Állat- és
Növénykert
Eötvös Loránd
Tudományegyetem

helyreállítása, műemléki környezetének fejlesztése

A vácrátóti nemzeti gyűjteményes kert fejlesztése

Az ELTE Füvészkert trópusi, szubtrópusi és mediterrán
gyűjteményeinek megújítása a műemléki védettségű Pálmaház és
környékének rekonstrukciója keretében
Élőhely és gyűjtemény rekonstrukció a Fővárosi Állat- és
Növénykertben II. ütem
Tematikus és gyűjteményes kertrészek felújítása az ELTE
Füvészkertben a biológiai sokféleség megóvását segítő exsitu
növénymegőrzés érdekében

DDOP 2.1.1. A, B, C, D, E, F „Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása”
Cél: A régió turisztikai versenyképességének javítása és a termékkínálatának bővítése jelentős
turisztikai keresletet teremtő, országos illetve nemzetközi jelentőségű termékek
létrehozásával, meglévő vonzerők megújításával, a turisztikai termékek élményláncra
fűzésével. A Dél-dunántúli régió gyógy- és termál turisztikai adottságait és sajátosságait
összefoglaló egészségturisztikai program mentén regionális szinten egymást kiegészítő
egészségturisztikai fejlesztések megvalósítása.
8 projekt került támogatásra.
Támogatási keretösszeg: 12 050 000 000 Ft
Megítélt támogatási keret: 2 464 444 452 Ft
ÉMOP 2.1.1./A, B, DAOP 2.1.1./B, G, ÉAOP 2.1.1. „Versenyképes turisztikai termék- és
attrakciófejlesztés”
Cél: A régió turisztikai versenyképességének javítása és a termékkínálatának bővítése jelentős
turisztikai keresletet teremtő, országos illetve nemzetközi jelentőségű turisztikai termékek
létrehozásával, meglévő attrakciók megújításával. A turisztikai attrakciók és a szolgáltatók
közötti hatékony együttműködés megteremtése, marketing és piacra vitel támogatása. A
régióba érkező turisták számának és átlagos tartózkodási idejének, ill. a turizmusból származó
jövedelmek növelése.
ÉMOP 2.1.1. A – 09. (Támogatási keret: 11 020 000 000 Ft)
B-09. (Támogatási keret: 6 540 000 000 Ft) A jelenleg igényelt támogatások
összege: 10 429 264 094 Ft. Támogatás még nem történt.
DAOP 2.1.1. B-09. G-09. (Támogatási keret: 2 466 000 000 Ft) Támogatás még nem történt.
ÉAOP 2.1.1. B1-09, B2-09, C-09, E-09 (Támogatási keret: 10 170 000 000 Ft) Támogatás
még nem történt.
KDOP 2.1.1. A-09, B-09, D-09 „Kiemelt és integrált turisztikai vonzerő-, termék- és
infrastruktúra-fejlesztések támogatása”
Cél: Egyrészt a mozaikszerűen összetett turisztikai kínálat „csúcspontjainak” (egyedi
vonzerővel bíró projektek) fejlesztésével a régió, mint turisztikai desztináció markáns
újrapozícionálása; másrészt az önállóan nem piacképes, de turisztikai vonzerővel bíró
attrakciók összefogáson alapuló, összehangolt fejlesztése. A balatoni térség turisztikai
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vonzerejének növelése a régiót érintő Balatoni Kiemelt Üdülőkörzet településein a D-09
esetében, ahol 487 342 233 Ft összegű a lekötött támogatási keret. Az A-09, B-09 esetében
összesen 39 pályázat érkezett. (Támogatási keret: A-09: 900 000 000 Ft, B-09: 2 620 000 000
Ft, D-09: 1 150 000 000 Ft)
NYDOP 2.1.1.B-09/2F, D, E, F, G „A régió történelmi és kulturális örökségének
fenntartható hasznosítása, valamint a természeti értékeken alapuló aktív turisztikai
programok fejlesztése”
Cél: A konstrukciók keretében kiemelt és integrált megközelítésű projektek megvalósításával
elérhető válik egy-egy turisztikai attrakció további elemekkel történő kiegészítése, a térben és
időben is összehangolt, a különböző turisztikai célcsoportok számára kialakított tematikus
programcsomagok (fürdők, kulturális örökség, természeti értékek) révén. A balatoni térség
turisztikai vonzerejének növelése a régiót érintő Balaton Kiemelt Üdülőkörzet településein.
NYDOP 2.1.1.B-09/2F esetén egy pályázat, igényelt támogatás összege 1 281 736 457 Ft
B, D, E, F, G 09 konstrukciók támogatási kerete: 9 870 000 000 Ft
KEOP 3.1.3/09 Gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek megőrzése és
helyreállítása
Cél: Célja a védett gyűjteményes növény- és a történeti kertek természeti értékeinek
megőrzése, kedvező (természeti) állapotának fenntartása; veszélyeztető tevékenységek, illetve
ezek káros hatásainak mérséklése, megszüntetése; a kritikusan lecsökkent egyedszámú,
veszélyeztetett fajok ex situ populációinak kialakítása; a nemzetközi egyezmények által
meghatározott ex situ növénymegőrzési irányvonalak követése, és az azokban meghatározott
célok elérése; a gyűjteményes növénykertek és történeti kertek értékes tematikus
gyűjteményeinek rekonstrukcióját és a fejlesztésüket szolgáló infrastruktúra korszerűsítése.
7 pályázat került támogatásra.
Magyar Bencés
Kongregáció
Pannonhalmi
Főapátság

A Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátsági Arborétumának
dendro-botanikai rehabilitációja

Pécsi
Tudományegyetem

A Pécsi Tudományegyetem Botanikus kertjének rekonstrukciója az
értékek megőrzésének és a hosszú távú fenntartható működtetés
biztosításának céljából

NyugatMagyarországi
Egyetem

A soproni Botanikus Kert Természetvédelmi Terület rekonstrukciója

Szegedi
Tudományegyetem

A SZTE Füvészkert gyűjtemény megőrzéséhez és helyreállításához
szükséges infrastrukturájának fejlesztése, különös tekintettel a hazai
védett növények ex situ konzervációjára

Erdészeti
Tudományos Intézet
Sárvári Kísérleti
Állomás

Az országos védettségű Kámoni Arborétum természeti értékeinek
helyreállítása és fejlesztése

Debreceni Egyetem

Speciális biológiai értékeink és élőhelyeik megőrzése és rekonstrukciója
- a DEBOTKERT projekt

Balaton-felvidéki
Nemzeti Park
Igazgatóság
Műemlékek Nemzeti

Zirc, Arborétum rekonstrukciója
Az edelényi L'Hullier-Coburg-kastély parkjának helyreállítása I. ütem, a
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Gondnoksága

Kastély-sziget körüli Holt-Bódvaág revitalizációja

Támogatási keretösszeg: 800 000 000 Ft
Lekötött támogatás: 1 000 820 632 Ft (kifizetés 183 027 107 Ft)
KEOP 3.1.3/2F/09 - Az edelényi L'Huillier-Coburg-kastély parkjának rekonstrukciója, I.
ütem A Bódva-folyó Kastély-sziget körüli holtágának revitalizációja
Projektgazda: Műemlékek Nemzeti Gondnoksága
Cél: célja Észak-Magyarország egyik legjelentősebb barokk kastélya környezetének
helyreállítása, az épülethez méltó, ugyanakkor a tágabb környezet természeti értékeihez is
harmonikusan kapcsolódó módon. E hosszabb, a park egészére kiterjedő folyamat keretében,
annak első, fontos ütemeként a "Kastély-szigetet" egykor körülölelő Bódva-folyó holtággá
vált mederszakaszának revitalizációja valósul meg.
Projekt költségvetése: 180 027 000 Ft
Támogatás összege: 180 027 000 Ft
A projekt megvalósításának kezdete: 2010. II. n.év
A projekt megvalósításának befejezése: 2012. I. n.év.
KEOP 7.3.1.3/09 - Projekt előkészítés prioritási tengely
A prioritás célja az OP eredményes és hatékony megvalósítása. A projekt előkészítés keret
egyrészt az összetett kidolgozási igénylő projektek tervezési és előkészítési munkáinak
finanszírozását szolgálja. Másrészt a megfelelő minőségű és mennyiségű pályázatok
beérkezését segíti, a projektgenerálási és szakértői tevékenységek megvalósítását segíti elő.
KEOP 7.3.1.3/09 - A dégi Festetics-kastély történeti kertjének rekonstrukciója I. ütem: A
Parktó helyreállítása
Projektgazda: Műemlékek Nemzeti Gondnoksága
Cél: a történeti kastélykert vízrendszerének egyik fő értékét adó Parktó és a Keleti (Etelkai)
árapasztó csatorna helyreállítása.
Projekt költségvetése: 12 343 875
Támogatás összege: 12 343 875 Ft
A projekt megvalósításának kezdete: 2009. szeptember 15.
A projekt megvalósításának befejezése: 2010. október 31.
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