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Az előadás tartalma 

• Az előadás célja bemutatni a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium számára meghirdetett 

KÖFOP felhívás hátterét és tartalmi elemeit. 

 

• Az előadás nem szól arról, hogy a Külgazdasági 

és Külügyminisztérium milyen formában 

használja fel a támogatást az ETT-k 

kapacitásainak támogatására.  



Partnerségi megállapodás  

szintű célok 

• Magyarország Partnerségi Megállapodást 
(továbbiakban: PM) kötött az Európai Unióval a 2014-20-
as fejlesztési időszak megvalósításáról. 

• A PM lefekteti a kedvezményezettek felkészítésének 
alapelveit: 
– Helyi piaci igényeket és kapacitásokat figyelembe vevő 

projektgenerálás és pályázatokon való részvétel ösztönzése 

– A projektvégrehajtás szakmai és adminisztratív támogatásának 
megerősítése 

• továbbá az Európai Uniós Duna Stratégia (EUDRS) 
érvényesítésével kapcsolatos koordinációnak, valamint a 
tagállami és ETE programok előkészítésének és 
végrehajtásának fontosságát. 

 



Éves fejlesztési keret 

• „A pályázók és kedvezményezettek kapacitásainak 
támogatása” intézkedésre allokált forrás nagysága a 
1004/2016 (I. 18.) Kormányhatározatban került 
meghatározásra, az úgynevezett KÖFOP Éves Fejlesztési 
Keretben (továbbiakban: ÉFK).  
 

• Az intézkedéshez tartozó felhívásra 2 kiemelt és az ÉFK-ban 
nevesített projekt pályázhat (Széchenyi Programiroda és a 
Külgazdasági és Külügyminisztérium [továbbiakban: 
KKM]). 
 

• A KKM „A pályázók és kedvezményezettek kapacitásainak 
támogatása a Duna Régió Stratégiával és az európai területi 
társulásokkal összefüggésben” címen nevesített projektjére 
jutó összeg: 0,5 Mrd Ft 

 

 

 

 



Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (továbbiakban: 
KÖFOP) III. prioritási tengely  (KÖFOP3)     A szolgáltatási szemlélet és az 
etikus működés megerősítése a közszolgálatban. 
 

A prioritásban a fejlesztéspolitikai végrehajtáshoz kapcsolódó következő 
funkciók finanszírozása tervezett: 

• A társadalmi – gazdasági - szociális partnerek, különösen a monitoring 
bizottságok aktív szerepéhez szükséges feltételek biztosítása; 

• az uniós támogatások lehetőségének, eredményeinek megismertetése a 
közvéleménnyel; 

• az Audit Hatóság által végzett ellenőrzések és azok feltételeinek 
biztosítása, színvonalának fenntartása; 

• a támogatáskezelés menedzsmentje feltételeinek biztosítása, 
színvonalának megőrzése; 

• a közösségi szabályok szerinti értékelések megvalósítása; 

• az e-kohéziós irányelv alkalmazása; 

• a pályázókat és kedvezményezettek kapacitásának támogatása; 

• az eredményes és hatékony végrehajtáshoz szükséges kompetencia 
biztosítása. 
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70,6 Mrd Ft 

KÖFOP 3. prioritás  

célkitűzések és intézkedések 



KÖFOP-3.3.3 

• A KÖFOP 3. prioritása tartalmazza a 2014-20-as időszak 

technikai segítségnyújtás forrásait. (KÖFOP-3.) 

 

• A 3. prioritás 3. egyedi célkitűzése az ‚operatív programok 

eredményes és hatékony végrehajtásához szükséges 

feltételek biztosítása’ (KÖFOP-3.3) 

 

• A 3. prioritás 3. egyedi célkitűzésének 3. intézkedése ‚a 

pályázók és kedvezményezettek kapacitásainak 

támogatása’ (KÖFOP-3.3.3) 

 

 

 

 



A felhívás KKM-re vonatkozó célja 

• A PM-ben és a KÖFOP program dokumentumában 

lefektetett, korábban említett célok megvalósítása, az 

ehhez szükséges források hatékony és szabályos 

felhasználása: 

– a Duna Régió Stratégiával és az európai területi társulásokkal 

összefüggésben biztosítani szükséges azokat a kapacitásokat, 

amelyek a pályázókat, illetve kedvezményezetteket támogatni 

tudják a projektek tervezése és megvalósítása során 

– továbbá a kedvezményezettek adminisztratív kapacitásainak 

növelésére célzott információs fórumok, események is 

megvalósítása 

 



A felhívás tartalma 1. 

• A Duna Régió Stratégia, mint makroregionális 

stratégiában részt vevő és az európai területi 

társulásokat működtető szereplők kapacitásfejlesztése 

keretében elszámolható tevékenységek: 

– saját humán kapacitás biztosítása 

– működés (pl.: rezsi) 

– külső kapacitás, beszerzés 

– saját szervezésű rendezvény, esemény, képzés 

– rendezvényen, eseményen, képzésen való részvétel 

– kiadvány 

 



A felhívás tartalma 2. 

• A projektben teljesítendő output indikátor: „A 

kedvezményezettek kapacitásainak megerősítését 

szolgáló akciók száma” (2023-ig éves bontásban kell 

majd megterezni). 

 

• A projekt hozzájárul „Az uniós támogatások 

lebonyolítási rendszerével elégedettek aránya az uniós 

programok kedvezményezettjei körében” című 

szakpolitikai mutató (2023-ig teljesítendő) 75%-os 

célértékének teljesítéséhez.  

 



A felhívás tartalma 3. 

• A projekt költségeinek főbb elszámolhatósági feltételei: 

– Elszámolni azokat a költségeket lehet, amelyek 

• kizárólag végérvényesen a kedvezményezettet terhelik 

• ténylegesen felmerültek 

• piaci ára alátámasztott 

• közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekt 

tevékenységéhez 

• szerepelnek a projekt elfogadott költségvetésében 

• nem valósul meg kettős finanszírozás. 

 

 



KÖSZÖNÖM A 

FIGYELMET! 


