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TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ 

 

A projekt a Társadalmi Megújulás Operatív Program, TÁMOP-7.2.1-

11/K-2015-0003 kódszámú „Az operatív program lebonyolításával 

kapcsolatos egyéb feladatok” című konstrukciója keretében valósul 

meg. 

 

A pályázat a Társadalmi Megújulás Operatív Program  

„Technikai Segítségnyújtás” 7. prioritásához kapcsolódik.  



A PROJEKT CÉLJA 

 

A projekt célja a 2014-2020-as időszakban a megyei fejlesztések 

előkészítése és összehangolása a megyei területfejlesztési célokra 

fókuszálva, különös tekintettel a 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet 

szerinti kedvezményezett járások területére.  

 

A pályázat lehetőséget ad arra, hogy a 2014-2020-as európai uniós 

fejlesztési ciklusban a Terület- és Településfejlesztési Operatív 

Program (TOP) és az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív 

Program (EFOP) mellett az egyéb ágazati és határ menti fejlesztések 

azokra a területekre irányuljanak, amelyeket a megyei önkormányzat 

által készített területfejlesztési tervdokumentumokban kerültek 

meghatározásra. 

 

 

 

 

 

 



A PROJEKT KÖZVETLEN  

ÉS KÖZVETETT CÉLCSOPORTJA 

 

Közvetlen célcsoport: 

 

EFOP célcsoportok, települési önkormányzatok, gazdasági társaságok, 

civil szervezetek, egyházak, köznevelési feladatokat ellátó intézmények, 

magánszemélyek, hátrányos helyzetű települések és azok lakossága 

 

Közvetett célcsoport: 

 

A megalkotásra kerülő programjaink minél szélesebb körben való 

társadalmasítása céljából a megyei önkormányzat partnerséget kíván 

kiépíteni a megyebeli gazdasági társaságokkal, civil szervezetekkel, 

egyházakkal, magánszemélyekkel, települési önkormányzatokkal. 

 

 

 

 

 

 

 



A PROJEKT EREDMÉNYEI 

 

A 2014-2020-as fejlesztések eredményes végrehajtásához jelentős 

mértékben hozzájárul: 

 

• egy stratégiai tanulmány kidolgozása; 

• egy civil helyzetértékelési tanulmány elkészítése; 

• egy intézményi stratégia kidolgozása; 

• járási referatúra rendszer kiépítése; 

• online felület és adatbázis kialakítása; 

• képzések és rendezvények megvalósítása. 

 

 



 

STRATÉGIAI TANULMÁNY  

 

 

Bemutatja a megyei területfejlesztési 

tervdokumentumok fejlesztési prioritásai és a jelenlegi 

Operatív Programok által támogatott fejlesztési 

lehetőségek közötti szinergiát.  

 

A cél a 2014-2020-as időszakban a megyei fejlesztések 

összehangolása az ágazati operatív programokkal, 

kiemelten az EFOP-pal. 

 

 



CIVIL HELYZETÉRTÉKELÉSI 

TANULMÁNY  
 

Olyan irányelvek meghatározása a célja, amelyek 
a kistérségek hátrányos helyzetű rétegeit 
specifikusan érinti társadalmi-és gazdasági 
szinten. 

Kérdőíves kutatásra alapozott, a megye 
kompetens civil szervezetei tapasztalatainak 
felhasználásával elkészülő – civil helyzetértékelési 
tanulmány a megyét érintő, konkrétan 
meghatározható teljes körű áttekintést és mélyre 
ható elemzést nyújt a jövőbeli konkrét 
fejlesztések (programok, komplex projektek) 
megvalósításához. 

 

 



INTÉZMÉNYI STRATÉGIA  

 

 

A területfejlesztési célok és a jogszabályban meghatározott 

területfejlesztési feladatok végrehajtása csak felkészült 

intézményi háttérrel valósíthatók meg, azonban jelenleg 

nem áll rendelkezésünkre olyan szervezetfejlesztési 

stratégia és informatikai rendszer, amely ezt teljes körűen 

ki tudja szolgálni, ezért szükséges egy intézményi stratégia 

kidolgozása. 



JÁRÁSI REFERATÚRA RENDSZER 
 

A rendszer működtetésére 12 főt alkalmazunk,akik 
a megye járásainak területén (kivéve a nyíregyházi 
járás).  

A nyíregyházi járás területére vonatkozóan a megyei 
önkormányzat hivatala látja el a feladatot.  

A járási referensek legfőbb feladata a közvetlen 
kapcsolattartás a célcsoportokkal, és kérdőíves 
adatgyűjtésben, járási rendezvények szervezésében 
való közreműködés.  

A referensek által összegyűjtött adatok feltöltésre 
kerülnek a projekt során létrehozott adatbázisba.  

 



ONLINE FELÜLET ÉS ADATBÁZIS KIALAKÍTÁSA 

 A pályázat keretében megvalósul egy olyan online felület és 
adatbázis,amelynek célja a megyei fejlesztési célkitűzésekkel 
szinergiában lévő projektek indukálása a TOP, EFOP és egyéb 
ágazati operatív programok vonatkozásában.  

Tervezett elemek: 

• interaktív felület kialakítása 
• célcsoportok tájékoztatása a pályázati lehetőségekről; 

• kapcsolattartás a megyei önkormányzattal; 

• segítségnyújtás és tanácsadás a pályázók részére; 

• az operatív programok és a köztük lévő kapcsolatok 
közérthető bemutatása; 

• naprakész adatbázis készítése, amely egyrészt segíti a további 
tervezési munkák megalapozását, másrészt a pályázók projektjei 
szinergiájának biztosításához ad segítséget; 
 



KÉPZÉS 

A pályázat keretében a leszakadó térségek 

vállalkozásfejlesztéséhez szükséges társadalmi környezet 

megteremtésére irányuló, felzárkóztatását elősegítő képzések 

tartása, melynek tananyagai az alábbi modulokból épülnek fel: 

 

• Merjünk fiatalon vállalkozni, legyünk mi is munkaadók; 

• Befektetők, beszállítók, gazdaságfejlesztési civil 
szervezetek azonos célok mentén;  

• Értékteremtő közmunka és szociális szövetkezeti 
program; 

• Üzleti tervezés, a megváltozott munkaképességűek és a 
romák bevonásával;  

• Leszakadó rétegek és térségek segítése. 

 



ÖSSZEGEZVE 

A pályázat keretében egy olyan több elemből álló rendszer épülhet fel, 

amely megyei szinten a célzott forrásfelhasználást segíti a 

területfejlesztési tervdokumentumokban meghatározott területeken, 

intézményi szinten pedig kiszolgálja a koordinációs és monitoring feladatokat. 

 

Ez a fejlesztés egyrészt elősegíti a potenciális pályázók körének 

megfelelő minőségű tájékoztatását és szakmai támogatását, amely 

hozzájárul a minőségi projektek indukálásához. A kedvezményezettektől 

beérkezett információkból felépülő adatbázis pedig segíti a megyei 

önkormányzat számára a további tervezési irányok beazonosítását. 

 

Mindez azért fontos, hogy a megyében döntően a stratégiai jelentőségű 

fejlesztési területeken valósulhassanak meg a 2014-2020-as fejlesztések, 

hiszen ez eredményezhet olyan gazdasági növekedést, amely a 

humáninfrastruktúra és humántőke területi egyenlőtlenségeit is csökkenti. 

 



KÖSZÖNÖM  

A FIGYELMET! 


