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Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program
Magyarország az Európai Unió tagjaként jogosulttá válik a strukturális alapok forrásainak igénybevételére. A tá-
mogatás a 2004-2006 közötti idôszakra szóló nemzeti stratégiában, a Nemzeti Fejlesztési Tervben meghatáro-
zott célokra fordítható. A stratégia úgynevezett operatív programokon keresztül valósul meg. Ezek közül a legna-
gyobb keretösszeggel a Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) rendelkezik, amelyben a foglalkoz-
tatás, az oktatás, a képzés, valamint a szociális szolgáltatások és az egészségügyi ellátórendszer fejlesztései tá-
mogathatóak.

A HEFOP teljes költségvetése összesen 750 millió euró, ez 191 milliárd forintot jelent.
A program célja a foglalkoztatás bôvítése, a munkaerô versenyképessé tétele, a társadalmi beilleszkedés

elôsegítése. E célok hazai költségvetési források, az Európai Szociális Alap és az Európai Regionális Fejlesztési
Alap finanszírozásával teljesülnek.

A HEFOP négy fontos célt foglal magába. Ezeket 15 intézkedés keretében – a hazai finanszírozás kiegészí-
téseként a két fô strukturális alap, az Európai Szociális Alap (ESZA) és az Európai Regionális Fejlesztési Alap
(ERFA) pénzeinek elosztásával – valósítják meg.

Az egyes intézkedések pályázati úton vagy központi program formájában valósulnak meg. E célok meg-
valósításán belül lehet több központi, illetve pályázati program.

A Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program fejlesztési területei

Intézkedés Közremûködô Szervezet 
(központi program kedvezményezettje)      Támogatási keret (Ft) 

Aktív munkaerô-piaci politikák 

1.1 A munkanélküliség megelôzése és kezelése FH (Megyei Munkaügyi Központok) 29,8 Mrd 
1.2 Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése HEFOP IH (Foglalkoztatási Hivatal) 8,16 Mrd 
1.3 A nôk munkaerô-piaci részvételének támogatása, valamint 
a munkahelyi és családi kötelezettségeinek összehangolása ESZA Kht. 3 Mrd   

A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerô-piacra való belépés segítségével 

2.1 Hátrányos helyzetû tanulók esélyegyenlôségének biztosítása OMAI
az oktatásban (KFPT Közoktatás-fejlesztési 

és Pedagógus-továbbképzési Kht.) 7,7 Mrd 
2.2 A társadalmi befogadás elôsegítése a szociális területen ESzCsM STRAPI 4,24 Mrd 
dolgozó szakemberek képzésével  
2.3 A hátrányos helyzetû emberek, köztük a romák ESZA Kht. 10,2 Mrd 
foglalkoztathatóságának javítása    

Az egész életen át tartó tanulás támogatása, az alkalmazkodóképesség javítása 

3.1 Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készségek, képességek OMAI
és kompetenciák fejlesztése (Közoktatás-fejlesztési 

és Pedagógus-továbbképzési Kht.) 18 Mrd 
3.2 A szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése OMAI

(Nemzeti Szakképzési Intézet) 10,84 Mrd 
3.3 A felsôoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése OMAI 6,78 Mrd 
3.4 A munkahelyteremtést és a vállalkozói készségek fejlesztését 
elôsegítô képzések ESZA Kht. 17,2 Mrd 
3.5 A felnôttképzés rendszerének fejlesztése ESZA Kht.

(Nemzeti Felnôttképzési intézet) 5,2 Mrd   

Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 

4.1 Az oktatási infrastruktúra fejlesztése OMAI 23,6 Mrd 
4.2 A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastruktúrájának 
fejlesztése ESzCsM STRAPI 7,9 Mrd 
4.3 Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése a hátrányos helyzetû régiókban ESzCsM STRAPI (DOTE) 2,62 Mrd 
4.4 Egészségügyi informatika fejlesztése a hátrányos helyzetû régiókban ESzCsM STRAPI 4,05 Mrd 
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1.1 A munkanélküliség megelôzése és kezelése
Cél: elôsegíteni

■ a fiatalok munkaerô-piaci beilleszkedését,
■ a munkanélküliek és a munkaerô-piacról kiszorult, inaktív népesség munkaerô-piacra történô visszatérését,
■ a munkanélküliség tartóssá válásának megelôzését,
■ az idôsebb munkavállalók munkaerô-piaci részvételét (különös tekintettel a tömeges leépítések során
munkanélkülivé válókra).
Az intézkedés az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (Megyei Munkaügyi Központok) által megvalósított prog-

ramokhoz nyújt támogatást. Ezek a programok aktív és megelôzô intézkedésekkel segítik a munkanélküli és inak-
tív személyek tartós munkanélkülivé válásának megelôzését, valamint munkaerô-piacra történô visszatérésüket.

A program keretében minden résztvevônek felajánlanak egy támogatott újrakezdési lehetôséget, még
mielôtt munkanélküliségük idôtartama elérné fiatalok esetében a 6 hónapot, mások esetében a 12 hónapot.
Közremûködô szervezet az intézkedés végrehajtásában a Foglalkoztatási Hivatal.
A rendelkezésre álló támogatási keret: 29,8 Mrd forint.
A központi program kedvezményezettjei: a 19 megyei és a Fôvárosi Munkaügyi Központ.
A központi programon belül támogatott tevékenységek:

■ Valamennyi, a munkaügyi központok által jelenleg is alkalmazható humán szolgáltatás
■ A programba történô bevonást és a programban tartást elôsegítô szolgáltatások, pl. kisgyermeket
nevelôknek gyermekfelügyelet biztosítását
■ A képzési programok támogatása:

■ képességfejlesztô és motivációs tréningek,
■ szakképzés megkezdéséhez szükséges alapismereteket nyújtó képzések,
■ szakképzés, betanító képzés, adott feladatkör ellátására felkészítô képzés,
■ informatikai képzés,
■ vállalkozói ismereteket és készségeket fejlesztô képzés,
■ szakmai tevékenység magasabb szintû gyakorlásához szükséges ismeretek elsajátítását célzó képzések,
■ a munkahely megszerzését vagy megtartását elôsegítô nyelvi képzést szakképesítéssel rendelkezôknek ,

■ A foglalkoztatáshoz kapcsolódó munkabér támogatása maximum 100%, idôtartama legfeljebb 12 hónap
■ Vállalkozóvá válás támogatása, önfoglalkoztatóvá válás támogatása
■ A programokba való részvételhez kapcsolódó helyi és helyközi utazási költségek támogatása
■ A képzési programokban való részvétel esetén a részvételt lehetôvé tevô ösztöndíj támogatása

1.2 A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése
Cél:

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat által biztosított szolgáltatások minôségének, hatékonyságának és ered-
ményességének fokozása a munkaközvetítô szervezetek szakmai, informatikai és infrastrukturális feltételei
javításával.

Az intézkedés központi programon keresztül valósul meg, az Irányító Hatóság közvetlen közremûködésével.
A rendelkezésre álló támogatási keret: 8,16 Mrd forint.
A központi program kedvezményezettje: az Állami Foglalkoztatási Szolgálat.

Az intézkedés középpontjában a Foglalkoztatási Szolgálat, a Megyei Munkaügyi Központok és Kirendeltsé-
geik állnak. Az intézkedés négy területre koncentrál:
■ Az állásközvetítés rendszerének fejlesztésére a tanácsadás és az álláskeresési szolgáltatások kiterjeszté-
sén keresztül.
■ A foglalkoztatási szolgálat szolgáltatásai minôségének javítására az alkalmazottak képzésén keresztül, be-
vonva a roma alkalmazottakat is.
■ Megfelelô munkaerô-piaci elemzések készítésének fejlesztésére azért, hogy elôsegítse a munkaerô-piaci
kereslet és kínálat változásainak elôrejelzô képességét, valamint támogassa a munkaügyi kutatások és
elôrejelzések készítését.
■ Az ügyfelek részére aktuális munkaerô-piaci információk, valamint képzési lehetôségekrôl szóló informá-
ció nyújtása, kiegészítve ezt karrier tanácsadással.

A központi programon belül támogatott tevékenységek:
■ Az országos informatikai háttér fejlesztése a helyi adottságok figyelembe vételével (hardver, szoftver, 
hálózat).
■ Elektronikus nyilvántartási rendszer bevezetése a Megyei Munkaügyi Központokban és a kirendeltsége-
ken; 60 kirendeltségen önkiszolgáló számítógépes rendszer kialakítása.
■ Az ÁFSZ alkalmazottainak és a partnerszervezetek munkatársainak képzése, továbbképzése; 60 kirendelt-
ség munkatársainak képzése – különös tekintettel az új szolgáltatási modell alkalmazására.
■ Közép- és hosszú távú, országos, regionális és helyi munkaerô-piaci és vállalati elôrejelzések készítése,
gazdasági-munkaügyi kutatások végzése.
■ A közvetítés hatékonyságát növelô, munkaadói igények feltárására szolgáló, rövid távú felmérések 
készítése.
■ A munkaerô-tervezés fejlesztése.
■ A munkaközvetítés rendszerének, különösen az alkalmi munkák közvetítési rendszerének fejlesztése.
■ Szakmai és tartalmi fejlesztések az alábbi területeken

■ a vállalati kapcsolattartási rendszer továbbfejlesztése,
■ a munkaerô-piaci információs rendszer továbbfejlesztése,
■ képzési kínálat-kereslet információs rendszer kiépítése,
■ az öninformációs rendszer továbbfejlesztése
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■ Regionális és helyi szintû együttmûködés támogatása (civil szervezetekkel, ifjúsági szolgáltató irodákkal,
szociális, oktatási és képzô intézményekkel, roma szervezetekkel stb.).
■ Megfelelô minôségbiztosítási rendszer kidolgozása és bevezetése.

1.3 A nôk munkaerô-piaci részvételének támogatása, valamint a munkahelyi és
családi kötelezettségek összehangolása

Cél:
Képzések és vállalkozási ismeretek biztosításával megoldani azokat a nehézségeket, amelyekkel a nôk találkoz-
nak a munkaerô-piacon. Ezek mellett cél a munkahelyi és családi kötelezettségek összeegyeztethetôségének tá-
mogatása is.

Mivel a nôk – a férfiakkal ellentétben – családi kötelezettségeik miatt gyakrabban kényszerülnek évekre el-
hagyni a munka világát, és eközben gyakran elavulnak a munkavégzéshez szükséges ismereteik, képzéssel és
készségfejlesztéssel segíteni kell munkaerô-piaci részvételüket.

Mindehhez olyan rugalmas, a valós igényekhez igazodó gondozási szolgáltatások szükségesek, amelyek
munkaviszony mellett is lehetôvé teszik a kisgyermek vagy más hozzátartozó megfelelô szintû gondozását.

Külön figyelmet kell fordítani azokra a nôkre, akik a korábbiakban, vagy a késôbbiek során váltak, válnak ön-
foglalkoztatóvá, illetve indítják be saját vállalkozásukat.
Közremûködô szervezet az intézkedés végrehajtásában az ESZA Kht.
A rendelkezésre álló támogatási keret: 3 Mrd forint.

Az intézkedés pályázati úton valósul meg. A pályázati projekteket a hatékonyság és a pályázati célok eléré-
se érdekében konzorciumi társulások hajthatják végre. A pályázatot a partnerséget irányító fô pályázó non-pro-
fit szervezet nyújtja be. A pályázó szervezet partnerei lehetnek non-profit szervezetek, költségvetési szervek, vál-
lalkozások.

MEGJELENT PÁLYÁZAT:
1.3.1. Nôk munkaerô-piacra való visszatérésének ösztönzése
A pályázat célja

A nôk foglalkoztathatóságának javítása, foglalkoztatási szintjük növelése, munkaerô-piaci pozíció-
juk megerôsítése.
A pályázat olyan projekteket támogat, amelyek a nôk szükségleteihez igazodva szerveznek személyre
szabott képzéseket és támogató szolgáltatásokat a munkaerô-piacra való visszatérés vagy vállalkozó-
vá válás érdekében.

A pályázat két komponensbôl áll.
A pályázat keretében támogatható tevékenységek

■ Elsô komponens: a nôk foglalkoztathatóságának javítása és munkába helyezése
A nôk munka-erôpiaci (re)integrációjának vagy munkaerô-piacon maradásának támogatása fej-
lesztéssel, képzéssel, igényeikhez illeszkedô foglalkoztatási szolgáltatásokkal és munkaerô-piaci el-
helyezéssel – munkavállalóként vagy vállalkozóként. 
■ Második komponens: a nôi vállalkozások megerôsítése személyes támogató szolgáltatásokkal;
kommunikációs tevékenységek szervezése
Mûködô vagy induló nôi vállalkozásoknak személyre szabott támogató szolgáltatások nyújtása, va-
lamint támogató hálózatok kialakítása 
■ Mindkét komponensnél támogatható kiegészítô tevékenység: a családi és munkahelyi kötelezett-
ségek összehangolását segítô kiegészítô szolgáltatások, alternatív napközbeni ellátások szervezé-
se, amelyek kiegészítik az elsô vagy a második komponens tevékenységeit azáltal, hogy a projekt-
ben való részvétel idejére lehetôséget teremtenek a felügyeletre szoruló gyermekek, illetve hozzá-
tartozók rugalmas napközbeni ellátására.

A pályázat kedvezményezettjei
Pályázó mindkét komponens esetében csak non-profit szervezet lehet, nevezetesen: alapítvány,

egyesület, közhasznú társaság, egyház, egyházi intézmény, köztestület, szakszervezet, munkavállalói
érdekképviselet, egyéb jogi személyiségû non-profit szervezet.

Mindkét komponens esetében a támogatásból közvetlenül részesülô konzorciumi partnerek lehet-
nek: non-profit szervezetek vagy költségvetési szerv: központi költségvetési szerv és intézménye, he-
lyi, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv és intézménye, köztestületi költségvetési szerv,
országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv.

Ezen kívül az elsô komponensben a konzorciumi partnerek között vállalkozások is szerepelhetnek.
A projektben konzorciumi partnerként résztvevô vállalkozások kizárólag a célcsoport foglalkoztatásához
kapcsolódó foglalkoztatási támogatásban részesülhetnek. 
A pályázat célcsoportja

Az elsô komponens esetében a 16 éven felüli, aktív korú munkanélküli, inaktív vagy elbocsátás ál-
tal veszélyeztetett nôk, 

A második komponens keretében támogatható projektek célcsoportjai a nôi vállalkozók.
Az elnyerhetô támogatás

10,2 és 30,6 millió forint közötti összeg lehet.
Saját forrás

A projektek végrehajtásához saját forrás nem szükséges.
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TERVEZETT PÁLYÁZAT:
A család és munkahelyi kötelezettségek összehangolásának elôsegítése

A pályázat célja
A családbarát munkaszervezési és humánerôforrás-gazdálkodási módszerek szélesebb körben történô elter-

jesztése, kiegyensúlyozottabb viszony megteremtése a munka és a család világa között, ezáltal a foglalkoztatás
bôvítése, különös tekintettel a nôk munkaerô-piaci pozíciójának megerôsítésére.
A pályázat kedvezményezettje lehet

■ Vállalkozás,
■ Költségvetési szerv,
■ Non-profit szervezetek.

2.1 Hátrányos helyzetû tanulók esélyegyenlôségének biztosítása az oktatási rendszerben
Cél:

Az esélyegyenlôség biztosítása az oktatási rendszerben integrációs oktatási módszerek fejlesztésével és be-
vezetésével, a szegregációs és a diszkriminációs gyakorlatok megszüntetésével. A célok elérése érdekében kép-
zési programok kidolgozása és elterjesztése valósul meg. Az adaptáció során az egyes intézmények nyernek tá-
mogatást.

Az intézkedés keretében egyrészt a hátrányos helyzetû diákok oktatásával foglalkozó szakemberek képzése,
az integrációs oktatással kapcsolatos tantervek és módszertan kifejlesztése történik, másrészt az egyes intéz-
ményekben e programok adaptációjának támogatása valósul meg.
Közremûködô szervezet az intézkedés végrehajtásában az Oktatási Minisztérium Alapkezelô Igazgatósága.
A rendelkezésre álló támogatási keret: 7,7 Mrd forint.

Az intézkedés központi programon keresztül és pályázati úton valósul meg.
A központi program célja 

Olyan befogadó iskolarendszer és pedagógiai környezet kialakítása, ahol az iskola és a pedagógus alkalmaz-
kodik a gyermekek eltérô kulturális, képességbeli és tanulási szükségleteihez.
A központi program kedvezményezettje

Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. (KFPT Kht.)
A központi programon belül támogatott tevékenységek:

■ Tanárképzési programok kifejlesztése és bevezetése;
■ Szakértôi és tanár-továbbképzési tréningek kifejlesztése és megvalósítása;
■ Tréningek és a társadalmi érzékenységet, ill. az integrációs oktatás iránti pozitív hozzáállást növelô képzé-
sek helyi döntéshozók és nem tanár pedagógus szakemberek számára;
■ Az integrált oktatás know-how-jának kifejlesztése, módszertani adatbank és szolgáltatói programcsoma-
gok létrehozása;
■ Új módszerek kidolgozása az idô elôtti iskolaelhagyás megelôzésére és a lemorzsolódás kockázatának ko-
rai felismerésére.

MEGJELENT PÁLYÁZATOK:
2.1.2. Intézményi együttmûködés a sajátos nevelési igényû tanulók integrált nevelésének támogatásá-
ra a közoktatás területén
A pályázat célja

A sajátos nevelési igényû gyermekek olyan iskolában tanulhassanak, amely mûködésénél fogva al-
kalmas a befogadásra, ahol újra átgondolják az együttnevelés megvalósításának szervezeti és tartalmi
kereteit és azokat a feltételeket, amelyekkel valamennyi tanuló haladását biztosítani tudják.
A pályázat keretében támogatható tevékenységek

■ Inklúziót segítô szakmai mûhelyek megszervezése, szakmai és információs tematikus hálózatok
létrehozása az intézmények közötti tanulás módozatainak fejlesztésére;
■ Az intézmények együttmûködésének támogatásával az inkluzív nevelés eredményességét segítô
innovációs törekvések elterjesztése, beépülésük segítése a mindennapi gyakorlatba;
■ Önfejlesztô mechanizmusok mûködtetése, amelyek segítik az intézmények közötti tapasztalatcse-
rét, a horizontális tanulást;
■ Iskola/óvoda és szülôk, iskola/óvoda és szakmai szolgáltatások kapcsolatának kialakítása, támo-
gatása;
■ Utazó szolgáltatások, szakkompetenciák elérhetôvé tétele; 
■ A sajátos nevelési igényû tanulók együttnevelését támogató intézmény-fejlesztési programok
adaptációja;

A pályázat kedvezményezettjei
■ költségvetési szerv és intézményei
■ non-profit szervezet és intézményei

A pályázat célcsoportja
Végsô célcsoport: hátrányos helyzetû, különösen roma gyermekek és fiatalok; fogyatékossággal

élô gyermekek és fiatalok.
Köztes célcsoport: tanárok, oktatási szakértôk, pedagógushallgatók; döntéshozók; a hátrányos

helyzetû diákok oktatásában dolgozó egyéb szakemberek.
Az elnyerhetô támogatás

12 és 40 millió forint közötti összeg lehet.
Saját forrás

A projektek végrehajtásához saját forrás nem szükséges.
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2.1.3. Intézményi együttmûködés a hátrányos helyzetû tanulók integrációs felkészítésének támogatá-
sára a közoktatás területén
A pályázat célja

A program a halmozottan hátrányos helyzetû tanulók iskolai sikerességét, továbbtanulását kíván-
ja elôsegíteni, javítva ezáltal esélyeiket a munkaerô-piacon való érvényesülésre és a társadalmi beil-
leszkedésre.
A pályázat keretében támogatható tevékenységek

■ A hátrányos helyzetû tanulók eredményes integrációs felkészítését, képességeik maximális ki-
bontakoztatását szolgáló differenciáló, személyiségközpontú nevelés-oktatás, és az ennek
megfelelô pedagógiai környezet megteremtése, fejlesztése
■ Szakmai és információs tematikus hálózatok létrehozása és integrációt segítô szakmai mûhelyek
kialakítása az oktatási intézmények közötti tanulás módozatainak fejlesztésére
■ A hátrányos helyzetû tanulók eredményes integrációs felkészítését szolgáló módszertani és intéz-
ményfejlesztési programok adaptációját és továbbfejlesztését segítô szükségletfelmérés elkészítése
■ Óvoda és iskola együttmûködési modelljének kidolgozása
■ A fogyatékosnak minôsített, de nem fogyatékos hátrányos helyzetû tanulók többségi iskolákba,
osztályokba történô integrációja a sajátos nevelési igényû tanulók ellátásával foglalkozó általános
iskola szakmai segítségnyújtása mellett
■ Általános iskola és érettségit adó középiskola intézményi együttmûködési modelljének kidolgozása
■ Az iskola/óvoda és a szülôk együttmûködési körének, együttmûködési formáinak bôvítése
■ Az oktatási intézményekkel együttmûködô társadalmi kapcsolatrendszer kiépítése
■ A pedagógiai asszisztensi feladatok bôvítése a hátrányos helyzetû tanulók iskolai sikerességé-
nek támogatására

A pályázat kedvezményezettjei
■ költségvetési szerv és intézményei
■ non-profit szervezet és intézményei

A pályázat célcsoportja
Végsô célcsoport: hátrányos helyzetû, különösen roma gyermekek, fiatalok, illetve az ôket integ-

ráló iskolák diákjai.
Köztes célcsoport: pedagógusok, szülôk, oktatási szakértôk, egyéb iskolai dolgozók, pedagógus-

hallgatók, kapcsolódó – egészségügyi, szociális, adminisztratív – területeken dolgozó szakemberek,
helyi döntéshozók, fenntartók képviselôi, civil szervezetek.

Az elnyerhetô támogatás
12 és 15 millió forint közötti összeg lehet.
Saját forrás
A projektek végrehajtásához saját forrás nem szükséges.

2.1.4. Modellértékû, tanórán kívüli programok fejlesztése és adaptációja a hátrányos helyzetû ta-
nulók iskolai sikeressége érdekében
A pályázat célja

A hátrányos helyzetû, különösen roma fiatalok továbbtanulási, ezáltal munkaerô-piaci és társadal-
mi beilleszkedési esélyeinek javítása; a szociális helyzetük miatt hátrányos helyzetû, különösen a ro-
ma gyermekek számára hozzáférhetô, eredményesen mûködô tanoda típusú programok elterjesztése,
elsôsorban a hátrányos helyzetû régiókban; a már eredményesen mûködô tanoda programok fejlesz-
tése, programkínálatuk, szolgáltatásaik bôvítése és elterjesztése. A program a halmozottan hátrányos
helyzetû tanulók iskolai sikerességét, továbbtanulását kívánja elôsegíteni, javítva ezáltal esélyeiket a
munkaerô-piacon való érvényesülésre és a társadalmi beilleszkedésre.
A pályázat keretében támogatható tevékenységek

■ A tanulók személyiségének megerôsítése érdekében folytatott tevékenységek
■ Az iskolai sikeresség közvetlen segítése érdekében folytatott tevékenységek
■ A tanuló társadalmi helyzetébôl következô tevékenységek
■ A továbbtanulást közvetlenül segítô tevékenységek
■ Az intézményi együttmûködést segítô tevékenységek

A pályázat kedvezményezettjei
Pályázatot szervezetek vagy intézmények csak együttesen, konzorciumi formában nyújthatnak be.

Konzorciumi partnerek lehetnek:
■ non-profit szervezet
■ költségvetési szerv és intézményei
■ kisebbségi önkormányzat és intézménye

A pályázat célcsoportja
Végsô célcsoport: a hátrányos helyzetû, különösen roma gyermekek, fiatalok.
Köztes célcsoport: szülôk, pedagógusok, civil szervezetek, kisebbségi önkormányzatok, kapcsoló-

dó – egészségügyi, szociális, adminisztratív – területeken dolgozó szakemberek, helyi döntéshozók, a
közoktatási intézmények fenntartóinak képviselôi.
Az elnyerhetô támogatás

12 és 15 millió forint közötti összeg lehet.
Saját forrás

A projektek végrehajtásához saját forrás nem szükséges.
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TERVEZETT PÁLYÁZATOK:
Integrációs oktatási programok adaptációja a hátrányos helyzetû tanulók integrációs felkészítésére
Integrációs oktatási programok adaptációja a sajátos nevelési igényû tanulók integrált oktatásának támogatására

2.2 A társadalmi befogadás elôsegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével
Cél:

Hátrányos helyzetû csoportok társadalmi befogadását segítô szolgáltatások támogatása a szociális terüle-
ten és a bûnmegelôzésben tevékenykedô szakemberek képzésével, a család és a munkahely összeegyeztetését
támogató szolgáltatások bôvítésével, valamint a szociális és foglalkoztatási szolgáltatások közötti együttmûkö-
dés megerôsítésével.

Nagyon fontos, hogy a szociális területen és a bûnmegelôzésben dolgozó szakemberek ne csak az ügyfelek
– ellátottak – elsôdleges szükségleteire koncentráljanak, hanem készítsék fel, tegyék képessé ôket a munkaerô-
piaci és képzési beilleszkedésre, részvételre. Így a szociális terület a korábbiaknál jobban illeszkedik majd a fog-
lalkoztatás- és képzési politikához, mert a segítô munkához hozzákapcsolja a foglalkoztatási esélyek növeléséhez
szükséges tudást, készségeket is.
Közremûködô szervezet az intézkedés végrehajtásában az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium
Strukturális Alap Programirodája.
A rendelkezésre álló támogatási keret: 4,24 Mrd forint.

Az intézkedés pályázati úton valósul meg.

MEGJELENT PÁLYÁZAT:
2.2.1. A társadalmi befogadás elôsegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével
A pályázat célja

A hátrányos helyzetû csoportok társadalmi befogadását támogató szolgáltatások hatékonyságá-
nak növelése a szociális területen és a bûnmegelôzésben tevékenykedô szakemberek és önkéntesek
képzésével; a család és a munkahely összeegyeztetését támogató szolgáltatások bôvítése; a szociális
és foglalkoztatási szolgáltatások közötti együttmûködés megerôsítése.
A pályázat keretében támogatható tevékenységek

A szociális és gyermekvédelmi területen, a napközbeni gyermekfelügyeletet ellátó szolgáltatások-
ban és a bûnmegelôzésben tevékenykedô szakemberek és önkéntesek képzése, felkészítése.
A pályázat kedvezményezettjei

■ Helyi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv
■ Helyi önkormányzati felügyelt költségvetési szerv
■ Helyi kisebbségi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv
■ Helyi kisebbségi önkormányzati felügyelt költségvetési szerv
■ Egyházi intézmény
■ Közalapítvány és intézménye
■ Egyéb alapítvány
■ Közhasznú társaság
■ Egyesülés
■ Egyéb jogi személyiségû non-profit szervezet
■ Önkormányzati társulás
■ Képzôintézmények
■ Kutatóhelyek
■ Konzorciumban központi felügyeleti költségvetési szerv, illetve központi felügyelt 
költségvetési szerv is részt vehet

A pályázat célcsoportja
Közvetlen célcsoport a különbözô szociális intézményekben dolgozó szakemberek köre.
A közvetett célcsoportba sorolhatók köre igen széles: hátrányos helyzetû társadalmi csoportok, 
veszélyeztetett fiatalok, hátrányos helyzetû családok, gyermeküket egyedül nevelô nôk, tartó-
san munkanélküliek, szegények, fogyatékossággal élôk, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek,
hajléktalanok, pártfogás alatt álló bûnelkövetôk, hátrányos helyzetû térségek, települések lakói.

Az elnyerhetô támogatás
2,55 és 25,5 millió forint közötti összeg lehet.

Saját forrás
A projektek végrehajtásához saját forrás nem szükséges.

2.3 A hátrányos helyzetû emberek, köztük a romák foglalkoztathatóságának javítása
Cél:

Esélyteremtés a hátrányos helyzetû csoportok munkaerô-piaci és társadalmi beilleszkedésére. A munkaerô-
piaci helyzet tekintetében a magyar társadalom leghátrányosabb helyzetû csoportját a roma népesség jelenti,
ezért az intézkedés egyik fontos célja a romák foglalkoztathatóságának javítása.

A társadalom más csoportjai (a szakképzetlenek, a fogyatékossággal élô emberek, a hátrányos helyzetû tér-
ségben élôk, a tartósan munkanélküliek, a szenvedélybetegek stb.) szintén különösen hátrányos helyzetben van-
nak a munkaerô-piacra való belépés, a foglalkoztatás szempontjából. 

Ezeknek az embereknek a segítése összetett folyamat, amelyben fontos szerepe van a motiváció
erôsítésének és az egyéni adottságokhoz igazodó fejlesztô programoknak, képzéseknek.

Az intézkedés olyan bevált módszerek alkalmazását és elterjesztését kívánja elôsegíteni, ahol a fejlesztések,
a képzés, a foglalkoztatás, az egyes résztvevôk szükségleteihez igazodva építkezik.

Közremûködô szervezet az intézkedés végrehajtásában az ESZA Kht.
A rendelkezésre álló támogatási keret: 10,2 Mrd forint.
Az intézkedés pályázati úton valósul meg.
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MEGJELENT PÁLYÁZATOK:
2.3.1. Hátrányos helyzetû emberek alternatív munkaerô-piaci képzése és foglalkoztatása
A pályázat célja

A hátrányos helyzetû emberek foglakoztathatóságának javítása, munkaerô-piaci és társadalmi beil-
leszkedésének elôsegítése integrált megközelítésû, alternatív képzési projektekben való részvételükkel.

A pályázat két komponensbôl áll. A második komponensre önállóan – az elsô komponensre benyúj-
tott pályázat nélkül – pályázni nem lehet.
A pályázat keretében támogatható tevékenységek

■ Elsô komponens: hátrányos helyzetû emberek munkaerô-piaci és társadalmi (re)integrációjának
elôsegítése integrált megközelítésû, alternatív képzésükön keresztül.
■ Második komponens: a hátrányos helyzetû emberek integrált megközelítésû, alternatív képzését
megvalósító non-profit szervezetek szervezeti és emberi erôforrásainak fejlesztése

A pályázat kedvezményezettjei
A pályázók (és a kedvezményezettek) non-profit szervezetek (egyesületek, alapítványok, közhasz-

nú társaságok) és egyházak vagy egyházak önálló képviseleti szervvel rendelkezô szervezeti egysége
(szervezete, intézménye, egyházközsége) lehetnek. Amennyiben a képzés részeként megvalósuló fog-
lalkoztatás vállalkozásoknál történik, úgy a célcsoportnak kifizetett bér és járulékai erejéig a vállalkozá-
sok is lehetnek kedvezményezettek.
A pályázat célcsoportja

Alacsony iskolai végzettségû vagy elavult, nem piacképes szakképzettséggel rendelkezô munka-
nélküli emberek (köztük romák), de közülük is különösen:

■ 45 év felettiek,
■ a büntetôeljárásban terheltnek minôsülô emberek,
■ fogyatékos emberek, illetve megváltozott munkaképességûek,
■ hátrányos helyzetû, az iskolarendszerbôl lemorzsolódott fiatalok,
■ gyógyult vagy gyógyulófélben levô szenvedélybetegek,
■ tartósan munkanélküli emberek

Az elnyerhetô támogatás
Elsô komponens esetében: 35,7 és 107,1 millió forint közötti összeg lehet.
Második komponens esetében: 3,8 és 10 millió forint közötti összeg lehet.

Saját forrás
A projektek végrehajtásához saját forrás nem szükséges.

2.3.2. A hátrányos helyzetû emberek, köztük a romák foglalkoztathatóságának javítása
A pályázat célja

A program célja a hátrányos helyzetû emberek foglakoztathatóságának javítása, munkaerô-piaci és
társadalmi beilleszkedésének elôsegítése az egyéni adottságokra és szükségletekre épülô komplex
munkaerô-piaci szolgáltatással, munkába helyezésükkel, oktatásba, képzésbe juttatásukkal.

A pályázat két komponensbôl áll.
A pályázat keretében támogatható tevékenységek

■ Elsô komponens: intenzív tanácsadás és elhelyezés
Hátrányos helyzetû emberek munkaerô-piaci reintegrációjának segítése intenzív tanácsadással,
gyors munkába – szükség esetén –, képzésbe helyezéssel.
■ Második komponens: fejlesztésközpontú foglalkoztatási szolgáltatás 
A munkavállalás szempontjából hátrányos helyzetû - összetett személyi, pszichoszociális és társa-

dalmi hátrányai miatt komplex fejlesztô szolgáltatásokat igénylô - emberek munkaerô-piaci rein-
tegrációjának segítése egyénre szabott tanácsadással, személyiség- és készségfejlesztéssel, mun-
kába, illetve képzésbe helyezéssel.

Mindkét komponens esetében lehetôség van minôségügyi rendszer fejlesztésére, illetve szervezetfej-
lesztésre, az alternatív szolgáltatási hálózatok kialakítására, fejlesztésére pályázni.
A pályázat kedvezményezettjei

A pályázók (és a kedvezményezettek) non-profit szervezetek (egyesületek, alapítványok, közhasz-
nú társaságok) és egyházak vagy egyházak önálló képviseleti szervvel rendelkezô szervezeti egysége
(szervezete, intézménye, egyházközsége) lehetnek.
A pályázat célcsoportja

Alacsony iskolai végzettségû vagy elavult, nem piacképes szakképzettséggel rendelkezô munka-
nélküli emberek (köztük romák), de különösen:

■ a 45 év feletti munkanélküli emberek,
■ büntetôeljárásban terheltnek minôsülô emberek,
■ fogyatékosok, illetve megváltozott munkaképességû emberek,
■ hátrányos helyzetû munkanélküli fiatalok,
■ gyógyult vagy gyógyulófélben lévô szenvedélybeteg emberek,
■ tartósan munkanélküli emberek.

Az elnyerhetô támogatás
Elsô komponens esetében: 21 és 56 millió forint közötti összeg lehet.
Második komponens esetében: 20 és 80 millió forint közötti összeg lehet.

Saját forrás
A projektek végrehajtásához saját forrás nem szükséges.
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3.1 Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készségek, képességek 
és kompetenciák fejlesztése

Cél:
A készségek, képességek, kompetenciák fejlesztésének támogatása az iskola elôtti, az alapfokú és a közép-

fokú képzésben. Ennek megvalósítása a tanárok és egyéb oktatási szakemberek továbbképzésével és pályázta-
tás útján a kompetencia alapú oktatás és képzés elterjesztésével jön létre.

A közelmúlt nemzetközi és hazai felméréseinek eredményei (köztük a PISA 2000) azt mutatják, hogy a vizs-
gált területeken a magyar tanulók teljesítménye a nemzetközi átlag alatt van. Ez leginkább a tanulási folyamatot
megkönnyítô készségekben mutatkozik meg: az alapvetô képességeknél és készségeknél (szövegértés és szö-
vegalkotás, matematika-logika), a szociális életviteli és környezeti, életpálya-építési, idegen nyelvi és IKT képes-
ségeknél, készségeknél, kompetenciáknál. Ezek a készségek, képességek és kompetenciák alkotják az egész éle-
ten át tartó tanulás alapjait, valamint megkönnyítik a munkaerô-piacra való belépést, részvételt.
Közremûködô szervezet az intézkedés végrehajtásában az OMAI.
A rendelkezésre álló támogatási keret: 18 Mrd forint.

Az intézkedés központi programon keresztül és pályázati úton valósul meg.
A központi program célja 

A központi program a tanárok és az oktatási szakértôk továbbképzésére irányul azzal a céllal, hogy az intéz-
kedés keretében kifejlesztett kompetencia-alapú képzés oktatási programjainak megvalósítását és alkalmazását
biztosítsa.
A központi program kedvezményezettje

A Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Közhasznú Társaság.
A központi programon belül támogatott tevékenységek:

■ Új tananyagok, oktatási programcsomagok, segédanyagok és módszertanok kifejlesztése a kompetencia
alapú oktatás, képzés, nevelés jegyében:

■ óvodai programcsomag kifejlesztése (ISCED 0)
■ az alapfokú oktatásban (ISCED 1, 2) az alapkészségek (szövegértés és szövegalkotás, matematika-logi-
ka), alapvetô idegen nyelvi kommunikációs készségek és képességek, a szociális életviteli és környezeti
kompetenciák, alapszintû IKT készségek és az életpálya-építési kompetenciák területén
■ középfokon (ISCED 3) az alapkészségek és kulcskompetenciák továbbfejlesztése, az életpálya-építési
kompetenciák és az emelt szintû IKT, valamint az idegen nyelvi kompetenciák területén

■ Pedagógusképzési és -továbbképzési tananyagok, módszertan és programok kifejlesztése
■ A kompetencia-alapú képzéshez szükséges mérési és értékelési eljárások kifejlesztése 
■ Tanár-továbbképzés a kompetencia alapú oktatáshoz
■ Tanárok, oktatási szakértôk és intézményvezetôk képzése a minôségfejlesztés területén
■ Az oktatási és képzési intézmények vezetôinek és tanácsadó testületeinek képzése az intézkedés megva-
lósítására és értékelésére

MEGJELENT PÁLYÁZAT:
3.1.2. Térségi Iskola- és Óvodafejlesztô Központok megalapítása a kompetencia-alapú tanítási-tanulási
programok elterjesztése érdekében
A pályázat célja

Az egész életen át tartó tanulás elterjesztése biztosítja a tudásalapú társadalom és gazdaság lét-
rejöttének feltételeit. Ehhez szükséges az iskolarendszernek a „kompetencia-alapú” nevelés, oktatás és
képzés irányába való fejlesztése. Különösen nagy fontosságú a kisiskolás korban elsajátított alapképes-
ségek és -készségek, továbbá kulcskompetenciák köre, mert ezek a késôbbi sikeres tanulás és munká-
ba állás feltételei.
A pályázat keretében támogatható tevékenységek

■ a Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. (KFPT Kht.) központi programja által ki-
fejlesztett oktatási programcsomagok tesztelése, adaptálása és bevezetése, beleértve a minôség-
fejlesztési rendszerek bevezetését is
■ a központi program keretében kifejlesztett oktatási programcsomagok és módszerek adaptálása
az intézmények helyi igényeihez, a kidolgozott programok és módszerek továbbfejlesztése
■ az intézményi együttmûködések kialakítása vezetôi és szakmai munkát segítô tematikus hálóza-
tok felállításával, szakmai munkacsoportok létrehozása a központi program keretében kifejlesztett
oktatási programcsomagok elterjesztése érdekében

A pályázat kedvezményezettjei
A pályázatot konzorciumként kell beadni. A konzorcium tagjai között kell szerepelnie óvodának, ál-

talános iskolának, szakiskolának, szakközépiskolának, gimnáziumnak és a fejlesztési feladatokra való
tekintettel biztosítani kell, hogy az intézmények között az általános iskolák aránya legalább 40% legyen.
A konzorcium tagja lehet non-profit pedagógiai szakmai szolgáltató szervezet és a fenntartó is.
A pályázat célcsoportja

■ a tanulók (óvodás korú gyerekek, iskoláskorú gyerekek és fiatalok)
■ a pedagógusok (óvodapedagógusok, tanítók, gyógypedagógusok, általános és középiskolai tanárok stb.)
■ a nevelési, oktatási és képzési intézmények vezetôi
■ a nevelési, oktatási és képzési intézmények fenntartói

Az elnyerhetô támogatás
100 és 150 millió forint közötti összeg lehet.

Saját forrás
A projektek végrehajtásához saját forrás nem szükséges.
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TERVEZETT PÁLYÁZAT:
A második pályázati körben a Térségi Iskola- és Óvodafejlesztô Központok mentori együttmûködésével a

kompetencia alapú nevelés, oktatás és képzés elterjesztése érdekében további intézmények kapcsolódnak be.

3.2 A szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése
Cél:

A szakképzési rendszer fejlesztésével felkészíteni a fiatalokat az életen át tartó tanulásra.
Közremûködô szervezet az intézkedés végrehajtásában az OMAI.
A rendelkezésre álló támogatási keret: 10,84 Mrd forint.

Az intézkedés központi programon keresztül és pályázati úton valósul meg.
A központi program célja 

A komponens a szakképzés tartalmának és szerkezetének – a magyar foglalkoztatási szerkezet elemzésén
és a moduláris szakképzési rendszer újonnan kidolgozott programjainak fejlesztésén alapuló – megújítását fog-
lalja magába. A program keretein belül az OKJ 21 szakmacsoportja közül legalább 2 szakmacsoportba (gépészet
és kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció) sorolt szakképesítések kompetenciamoduljainak kidolgozásá-
ra és kísérleti jellegû bevezetésére kerül sor. Az átfogó korszerûsítés révén az OKJ-ban szereplô szakképesítések
száma csökkenni fog.
A központi program kedvezményezettje

Nemzeti Szakképzési Intézet.
A központi programon belül támogatott tevékenységek:

■ A fejlesztô tevékenységekbe bevont szakképzô intézmények és más helyi gazdasági szereplôk (gazdasági
kamarák, fenntartók, szociális partnerek) közötti intézményes kapcsolat (együttmûködés rendszerének) ki-
alakítása
■ Moduláris képzési rendszer teljes kifejlesztése a két szakmacsoport szakképesítéseinél
■ Gazdálkodó szervezetek szakemberei, beleértve a társadalmi partnerek szakértôit, pedagógusok, a gazdál-
kodó szervezeteknél gyakorlati képzést végzôk, intézményvezetôk, intézményfenntartók, tanácsadók, prog-
ramfejlesztôk felkészítése, továbbképzése a komponenssel kapcsolatos módszertani, szakmai feladataikra
■ A kiválasztott szakmacsoportok és/vagy foglalkozáscsoportok elemzése alapján kialakított új képzési mo-
dulok, rész-szakképesítések, szakképesítések dokumentumrendszerének fejlesztése (munkakörelemzések,
feladatelemzések, kompetenciaprofilok, modultérképek; képzési programmodulok; vizsgakövetelmények;
eszközjegyzék, taneszközök)

MEGJELENT PÁLYÁZAT:
3.2.2. Térségi Integrált Szakképzô Központok létrehozása
A pályázat célja

A szakképzés hatékonyságának növelése a szakképzési kínálat koordinációjának biztosításával, 
valamint összehangolt csúcstechnológiát képviselô eszközök beszerzésével.
A pályázat keretében támogatható tevékenységek

■ A térségi integrált szakképzô központok szervezetfejlesztésének támogatása
■ A térségi integrált szakképzô központok kiemelt tevékenységeinek támogatása
■ A gyakorlati képzés rendszerének fejlesztése a térségi integrált szakképzô központokban
Az infrastrukturális beruházások támogatása az integrált szakképzô központokban a 4.1 intézkedés

pályázata keretében történik. Jelen pályázat keretében kizárólag a mindkét (3.2.2 és 4.1.1) pályázatra
pályázók nyertesei kaphatnak támogatást.
A pályázat kedvezményezettjei

■ intézményfenntartó,
■ intézményfenntartók, akik konzorciumi formában nyújthatják be pályázatukat,
■ felsôfokú szakképzést folytató felsôoktatási intézmények (csak a fenntartóval/fenntartókkal kötött
konzorciumi együttmûködési megállapodás alapján).

A pályázat célcsoportja
A létrejövô térségi integrált szakképzô központok, a központok vezetôi, munkatársai, tanulói.

Az elnyerhetô támogatás
300 és 400 millió forint közötti összeg lehet.

Saját forrás
A projektek végrehajtásához saját forrás nem szükséges.

3.3 A felsôoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése
Cél:

Elôsegíteni a felsôoktatásban tanulók és végzettek sikeres belépését a munkaerô-piacra, segíteni alkalmaz-
kodásukat e piac változó követelményeihez.

Az intézkedés összhangban áll a magyar felsôoktatási stratégiával, amely Magyarország felkészítését céloz-
za az Európai Felsôoktatási Térséghez történô csatlakozásban.

Ennek megfelelôen az intézkedés a felsôoktatási képzési rendszer és tartalom (készségek, képességek, kom-
petenciák) hatékony fejlesztését támogatja úgy, hogy: 

■ az rugalmasan reagáljon a társadalmi-gazdasági környezet elvárásaira a tudásalapú társadalom követel-
ményeinek megfelelve,
■ adaptívabb legyen a továbbképzésre és az átképzésekre (egészéleten át tartó tanulás),
■ a végzettség legyen kompatibilis az EU más országaiban megszerezhetô végzettségekkel (követve a 
bolognai folyamat alapelveit).

Közremûködô szervezet az intézkedés végrehajtásában az OMAI.
A rendelkezésre álló támogatási keret: 6,78 Mrd forint.

Az intézkedés pályázati úton valósul meg.
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MEGJELENT PÁLYÁZAT:
3.3. A felsôoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése
A pályázat célja

A pályázat fô célja, hogy elôsegítse a felsôoktatásban tanulók és végzettek sikeres belépését a
munkaerô-piacra és alkalmazkodásukat annak változó körülményeihez.

A pályázat három komponensbôl áll.
A pályázat keretében támogatható tevékenységek

■ Elsô komponens: a felsôoktatási intézmények képzési kínálatának bôvítése, fejlesztése
A lineáris képzési rendszer kialakítására tett lépése részeként – figyelemmel a színvonalas tömeg-
oktatás igényeire – felsôfokú szakképzési és felsôfokú alapképzési (BA/BSc) programok kidolgozá-
sát / megújítását / beindítását fogja támogatni.
■ Második komponens: felsôfokú végzettséggel rendelkezôk át-és továbbképzése.
A komponens - az egész életen át tartó tanulás részeként, a különbözô felsôfokú végzettséggel ren-
delkezôk (fôiskolai, egyetemi oklevél) számára – a tényleges munkaerô-piaci igényeknek jobban
megfelelô képzettségek megszerzését támogatja.
■ Harmadik komponens: a felsôoktatási intézmények minôségközpontú mûködésének támogatása.
A komponens a felsôoktatási intézmények oktatóinak, kutatóinak és vezetôinek biztosít képzési
lehetôséget az intézmény által folytatott oktató / kutató / szolgáltató tevékenységek és vezetôi ké-
pességek fejlesztését célozva, beleértve a korszerû, informatikai eszközökkel támogatott intézmé-
nyi folyamat átvilágításokat és újraszabályozásokat.

A pályázat kedvezményezettjei
A pályázónak a Felsôoktatási Törvény 1. sz. mellékletében szereplô felsôoktatási intézményeknek

(állami, alapítványi, egyházi, magán fenntartójú), illetve az általa vezetett non- profit konzorciumnak kell
lennie.
A pályázat célcsoportja

■ Felsôoktatási intézmények
■ Hallgatók
■ Felsôoktatási intézmény oktatói
■ Felsôoktatási intézmény kutatói
■ Felsôoktatási intézmény vezetô beosztású munkavállalói
■ Szakmai szervezetek
■ Kamarák
■ Felsôfokú végzettségû munkavállalók

Az elnyerhetô támogatás
Elsô komponens esetében: 25,5 és 357 millió forint közötti összeg lehet.
Második komponens esetében: 7,65 és 357 millió forint közötti összeg lehet.
Harmadik komponens esetében: 7,65 és 357 millió forint közötti összeg lehet.

Saját forrás
A projektek végrehajtásához saját forrás nem szükséges.

3.4 A munkahelyteremtéshez kapcsolódó és a vállalkozói készségek fejlesztését
elôsegítô képzések

Cél:
Az alkalmazottak és vállalkozások versenyképességének fokozása érdekében olyan képzési programok tá-

mogatása, amelyek a munkahelyteremtéshez kapcsolódnak, valamint fejlesztik a vállalkozások – különösen az
egyéni vállalkozók és a mikro-, kis- és közepes vállalkozások – alkalmazkodó képességét.

A mikro-, kis- és középvállalkozások jelentôs része nem rendelkezik a tartós növekedéshez szükséges szel-
lemi és fizikai kapacitásokkal. Emiatt e vállalkozások alacsony hatásfokúak; esetükben fennáll a piacvesztés koc-
kázata is. A vállalkozások vezetôinek illetve alkalmazottainak folyamatosan szembesülniük kell a tudás alapú tár-
sadalmat és a gyorsan változó gazdasági környezetet jellemzô kihívásokkal.

Az intézkedés támogatja olyan, személyre szabott tudást nyújtó képzések megvalósulását, amelyek célja az
általános vállalkozói készségek fejlesztése. Támogatja továbbá, az EU-csatlakozást követô, megváltozott
körülményekbôl fakadó követelményeknek való megfelelést is.

Közremûködô szervezet az intézkedés végrehajtásában az ESZA Kht.
A rendelkezésre álló támogatási keret: 17,2 Mrd forint.
Az intézkedés pályázati úton valósul meg.

MEGJELENT PÁLYÁZATOK:
3.4.1. A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program keretében megpályázott beruházásokhoz és
egyéb fejlesztésekhez kapcsolódó képzések megvalósítása
A pályázat célja

A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) intézkedéseiben szereplô, az ERFA támo-
gatásával megvalósuló projektekhez kapcsolódóan az ESZA-ból a HEFOP ezen intézkedése révén a vál-
lalkozások igényeinek leginkább megfelelô képzési projektek valósuljanak meg, amelyek hozzájárulnak 
a nagy hozzáadott értékû és versenyképes feldolgozóipari termékek elôállításához, illetve magas szín-
vonalú szolgáltatások megvalósításához szükséges emberi erôforrás háttér megteremtéséhez.

E pályázat keretében kizárólag csak a kapcsolódó GVOP pályázatok nyertesei kaphatnak támoga-
tást kiegészítô humánerôforrás-fejlesztési tevékenységekre.
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A pályázat keretében támogatható tevékenységek
■ Általános képzés (Általános képzési támogatásnak minôsül a munkavállalók munkakörében köz-
vetlenül nem alkalmazható tudás megszerzését célzó elméleti és gyakorlati oktatás támogatása,
amely olyan képesítés megszerzését célozza, amely más munkaterületen és más vállalkozásoknál
széles körben felhasználható.)
■ Speciális képzés (Speciális képzési támogatásnak minôsül a munkavállaló munkakörében közvet-
lenül alkalmazható tudás megszerzését célzó elméleti és gyakorlati oktatás támogatása. Az így
megszerzett tudás más területeken és más vállalkozásoknál történô hasznosíthatósága korláto-
zott.)

A pályázat kedvezményezettjei
■ egyéni vállalkozók
■ jogi személyiségû gazdasági társaságok (A gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. Tör-
vény, valamint a Polgári Törvénykönyvrôl szóló 1959.évi IV. Törvény alapján)
■ jogi személyiséggel nem rendelkezô gazdasági társaságok (A gazdasági társaságokról szóló
1997. évi CXLIV. törvény valamint a Polgári Törvénykönyvrôl szóló 1959.évi IV. Törvény alapján)
■ szövetkezetek (1992. évi törvény a szövetkezetekrôl; valamint a Polgári Törvénykönyvrôl szóló
1959.évi IV. Törvény alapján)

A pályázat célcsoportja
A vállalkozások munkavállalói és a hátrányos helyzetû munkavállalók.

Az elnyerhetô támogatás
1,05 és 18 millió forint közötti összeg lehet.

Saját forrás
Az igényelhetô támogatás mértéke a képzés típusától, a vállalkozás méretétôl (KKV vagy nem) és

a képezni kívánt hátrányos helyzetû munkavállalók számától függôen 35%-90% között lehet.

3.4.2. A vállalkozói készségek fejlesztését célzó képzések támogatása
A pályázat célja

Olyan képzési programok támogatása, melyek fejlesztik a vállalkozások – különösen a kis- és kö-
zépvállalkozások – alkalmazkodó képességét.
A pályázat keretében támogatható tevékenységek

■ Általános képzés (Általános képzési támogatásnak minôsül a munkavállalók munkakörében köz-
vetlenül nem alkalmazható tudás megszerzését célzó elméleti és gyakorlati oktatás támogatása,
amely olyan képesítés megszerzését célozza, amely más munkaterületen és más vállalkozásoknál
széles körben felhasználható.)
■ Speciális képzés (Speciális képzési támogatásnak minôsül a munkavállaló munkakörében közvet-
lenül alkalmazható tudás megszerzését célzó elméleti és gyakorlati oktatás támogatása. Az így
megszerzett tudás más területeken és más vállalkozásoknál történô hasznosíthatósága korláto-
zott.)

A pályázat kedvezményezettjei
■ egyéni vállalkozók
■ jogi személyiségû gazdasági társaságok (A gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. Tör-
vény, valamint a Polgári Törvénykönyvrôl szóló 1959. évi IV. Törvény alapján)
■ jogi személyiséggel nem rendelkezô gazdasági társaságok (A gazdasági társaságokról szóló
1997. évi CXLIV. törvény valamint a Polgári Törvénykönyvrôl szóló 1959. évi IV. Törvény alapján)
■ szövetkezetek (1992. évi törvény a szövetkezetekrôl; valamint a Polgári Törvénykönyvrôl szóló
1959. évi IV. Törvény alapján)

A pályázat célcsoportja
A vállalkozások munkavállalói és a hátrányos helyzetû munkavállalók.

Az elnyerhetô támogatás
1,05 és 18 millió forint közötti összeg lehet.

Saját forrás
Az igényelhetô támogatás mértéke a képzés típusától, a vállalkozás méretétôl (KKV vagy nem) és

a képezni kívánt hátrányos helyzetû munkavállalók számától függôen 35%-90% között lehet.

3.5 A felnôttképzés rendszerének fejlesztése
Cél:

Az intézkedés célja a felnôttképzés minôségének javítása a metodika és a tanterv javításával csak úgy, mint
a felnôttképzés rendszerének javítása, annak érdekében, hogy a képzési programok kínálata igazodjon a gazda-
ság követelményeihez.

Kiemelt jelentôséget kap a rugalmas tanulási rendszer. Ez a modulokat, az elôzetesen megszerzett tudás fel-
mérését, a bizonyítványokat, az elektronikus tanulási környezetet jelenti. A tanulási módszerek a különbözô prog-
ramoktól, a tanulás szintjétôl függnek.

Annak érdekében, hogy a hátrányos helyzetûeknek biztosítani lehessen a felnôttképzési lehetôségekhez va-
ló hozzáférést, az intézkedés támogatja e célcsoportok speciális igényeihez igazított tananyagok és képzési mód-
szerek kifejlesztését.
Közremûködô szervezet az intézkedés végrehajtásában az ESZA Kht.
A rendelkezésre álló támogatási keret: 5,2 Mrd forint.

Az intézkedés két központi programon keresztül és pályázati úton valósul meg.
A központi programok célja 
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I. A központi program célja egy módszertani adatbank létrehozása és a regionális munkaerô-fejlesztô és
képzô központok szervezetének, tevékenységének átalakítása és bôvítése. A központi program keretében az
adatbank hatékony eszköz lehet a felnôttképzés keretében azért, hogy a tanulni vágyók tudásukat a folyamato-
san változó munkaerô-piac igényeinek megfelelôen alakíthassák.

II. A regionális munkaerô-fejlesztô és képzô központok szervezetének, tevékenységének átalakítása és
bôvítése alcímet viselô komponens egy rugalmas és korszerû felnôttképzési hálózat létrehozását célozza, amely
megfelel a gazdaság és a tanulni vágyó felnôttek valós igényeinek, és támogatja az életen át tartó tanulás stra-
tégiájának megvalósulását.
A központi programok kedvezményezettje

Nemzeti Felnôttképzési Intézet
A központi programon belül támogatott tevékenységek:

I. Adatbank létrehozása, tesztelése, beüzemelése, feltöltése, illetve tudásszint meghatározását lehetôvé
tevô mérési kritériumok, eljárások, mérési eszközök fejlesztése szakmacsoportonként.

II. Egységes szabványos hálózati infrastruktúra-fejlesztés, módszertani fejlesztés, tananyag-fejlesztés, testre
szabott képzések nyújtása, pilot programok lebonyolítása, a program eredményeinek elterjesztése a partnerek felé.

MEGJELENT PÁLYÁZATOK:
3.5.4. A felnôttképzés hozzáférésének javítása a rendelkezésre álló közmûvelôdési intézményrendszer
rendszerszerû bevonásával
A pályázat célja

Közmûvelôdési célú szervezetek és intézmények támogatása annak érdekében, hogy a Regionális
Képzô Központokkal vagy más felnôttképzési intézményekkel együttmûködve, mind szélesebb körben
elérhetôvé váljanak a felnôttek tanulását segítô szolgáltatások, különös tekintettel a hátrányos helyze-
tû térségekre és a kistelepülésekre. 

A támogatás célja, hogy a közmûvelôdési intézmények minél szélesebb körben, mind gazdagabb fel-
tételeket biztosítsanak a felnôttek tanulását segítô szolgáltatások kínálatához. Szintén célja a
közmûvelôdési intézmények és szervezetek környezetében a tanuláshoz kötôdô attitûd megváltoztatása,
tanuló közösségek létrehozása, közvetve a felnôttkori tanulással szembeni negatív elôítéletek bontása.
A pályázat keretében támogatható tevékenységek
Alaptevékenységek

■ Felnôttképzési konzultációs helyek kialakítása – a humán feltételek megteremtése
■ e-learning támogató munkatársak kiképzése és továbbképzése: speciális képzési menedzser,
tutor, konzulens, mentor, tanácsadó, instruktorfelkészítés
■ tanulási szükségletek felmérése, módszer - és helyi programfejlesztés, létezô tananyag adaptálá-
sa a sajátos helyi igényekhez
■ olyan kísérleti képzés beindítása, tervezése, fejlesztése, amelyek a tanuló felnôttek képzésbe va-
ló bekapcsolódását és foglalkoztathatóságát segítik elô

Kiegészítô tevékenységek
■ IT hozzáférés bôvítése
■ területi képzési programokhoz való csatlakozás
■ hálózatfejlesztési tevékenységek (fórumok, konferenciák tartása)

A pályázat kedvezményezettjei
Mûvelôdési otthon, -ház, -központ, szabadidô központ, közösségi ház, ifjúsági illetve gyermekház,

faluház illetve minden olyan egyéb közmûvelôdési szolgáltatást ellátó intézmény, amely a polgárok kö-
zösségi mûvelôdését szolgálja, fenntartójától, mûködtetôjétôl függetlenül.
A pályázat célcsoportja

16 év feletti felnôttek, különösképpen a nem hagyományos képzést (pl. távoktatást) vállalók, a fi-
atal munkavállalók, valamint a képzô intézmények munkavállalói.
Az elnyerhetô támogatás

6 és 50 millió forint közötti összeg lehet.
Saját forrás

A projektek végrehajtásához saját forrás nem szükséges.

TERVEZETT PÁLYÁZATOK:
Moduláris programok, képzési anyagok kidolgozása és munkakör elemzési eljárások bevezetése
A felnôttoktatásban dolgozó szakemberek és képzôk felkészítése; távoktatási módszertan fejlesztése, kísér-

leti képzés

4.1 Az oktatási és képzési infrastruktúra fejlesztése
Cél:

Az oktatás és képzés infrastrukturális fejlesztése a területi különbségek csökkentése érdekében az alábbiak szerint:
■ A térségi integrált szakképzô központok infrastrukturális fejlesztése azért, hogy rendelkezésre álljon a
megfelelô fizikai környezet a gyakorlatorientált és moduláris képzéshez 
■ Felsôoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése a magas színvonalú tömegoktatás elôsegítésére
Az oktatási rendszer komplex fejlesztése nélkülözhetetlen a munkaerôpiac igényeihez igazodó tudás kialakí-

tásához. Az intézkedés két komponensbôl áll, amelyek a 21. század igényeinek megfelelô épületrekonstrukciót
és az ehhez kapcsolódó eszközbeszerzést támogatják.
Közremûködô szervezet az intézkedés végrehajtásában az OMAI.
A rendelkezésre álló támogatási keret: 23,6 Mrd forint.

Az intézkedés pályázati úton valósul meg.
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MEGJELENT PÁLYÁZATOK:
4.1.1. Térségi Integrált Szakképzô Központok infrastrukturális feltételeinek javítása
A pályázat célja

A pályázat a HEFOP 3.2-es intézkedése által érintett („A szakképzés tartalmi, módszertani és szer-
kezeti fejlesztése”) térségi integrált szakképzô központokhoz csatlakozó intézmények infrastrukturális
feltételeinek javítását támogatja.

Cél, hogy az intézmények szakképzési kínálatukban hatékonyabb koordinációt biztosítsanak mind
regionális, mind pedig helyi szinten. Ezek az integrált szakképzô központok a moduláris és gyakorlatori-
entált szakképzés bázisául is szolgálnak.

A pályázat olyan épületbôvítések és –rekonstrukciók végrehajtását, valamint az ezekhez kapcsoló-
dó eszközbeszerzést célozza, amely összhangban áll a pályaorientációs, a szakmai elméleti és gyakor-
lati képzéssel, a térség munkaerô-piaci igényeivel.
A pályázat keretében támogatható tevékenységek

■ A többcélú funkciót lehetôvé tevô és a közösségi igényeket is kiszolgáló épületbôvítés és –rekon-
strukció, 
■ Központi képzôhely kialakítása, a szükséges épületrekonstrukció, -bôvítés, amely biztosítja a tér-
ségben tanulók gazdasághoz közeli gyakorlati képzését,
■ A fizikai infrastrukturális beruházások részeként eszközbeszerzés

A pályázat kedvezményezettjei
■ szakközépiskola vagy fenntartója,
■ szakiskola, speciális szakiskola, készségfejlesztô szakiskola vagy fenntartója,
■ felsôfokú szakképzést folytató felsôoktatási intézmény.
A Térségi Integrált Szakképzô Központok létrehozása a 3.2. intézkedés pályázata keretében törté-

nik. Jelen pályázat keretében kizárólag a mindkét (3.2.2 és 4.1.1) pályázatra pályázók nyertesei kaphat-
nak támogatást.
A pályázat célcsoportja

A Térségi Integrált Szakképzô Központok tanulói, tanárai, vezetôi, tanácsadói, a fenntartók képvi-
selôi, a gazdálkodó szervezeteknél gyakorlati képzést végzôk és tanulóik.
Az elnyerhetô támogatás

500 és 1000 millió forint közötti összeg lehet.
Saját forrás

A pályázónak a támogatás mellé a projektméret minimum 6,25 %-át önerôként biztosítania kell.

4.1.2. Felsôoktatási intézmények infrastrukturális feltételeinek javítása (ISCED 5)
A pályázat célja

Az információs társadalomban boldogulni képes, az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges
készségeket elsajátító, versenyképes tudású diplomások kibocsátása a magyar felsôoktatási
intézményekbôl.
A pályázat keretében támogatható tevékenységek

■ Elsô komponens: tanulást szolgáló közösségi terek (Regionális forrásközpont) létrehozása, felújí-
tása és akadálymenetesítés

■ épületbôvítés, felújítás, átalakítás – belsô terek átalakítása, egyéni és csoportos tanulásra al-
kalmas helyben használati övezetek kialakítása, létrehozása; 
■ a felsôoktatási intézmény FTE (teljes munkaidôs egyenérték) hallgatói létszámának minimum
2%-a elhelyezésére, egyéni tanulásának biztosítására alkalmas, nagysebességû számítógépes
hálózati kapcsolattal ellátott terek kialakítása, létrehozása és munkaállomásokkal, multimédiás
eszközökkel történô felszerelése;
■ hagyományos és modern információforrások együttes használatát elôsegítô terek kialakítása,
létrehozása;
■ speciális oktatási, rekreációs és többfunkciós közösségi használati terek létrehozása, munkaál-
lomásokkal, multimédiás eszközökkel történô felszerelése az oktatás idôben is változó igényeinek
kielégítésére;
■ a célt szolgáló felújított vagy létrehozott helyiségeket, tereket, azokba telepített funkciókat köz-
vetlenül szolgáló épületgépészeti-, elektromos- vagy akár közmûhálózatok felújítását, bôvítését,
amennyiben az(ok) a mûködtethetôség-, megvalósíthatóság elengedhetetlen feltétele(i), mûsza-
ki szükségessége korrekten indokolt és dokumentált;
■ az új technológiák fogadására alkalmas infrastrukturális háttér kialakítása, létrehozása;
■ szükséges mértékû és típusú akadálymentesítés

■ Második komponens: gyakorlatorientált oktatói és képzési terek létrehozása, fejlesztése a fel-
sôoktatási intézményekben és akadálymentesítés

■ laboratóriumok, szaktantermek kialakítása, létrehozása, rekonstrukciója;
■ gyakorlati képzôhelyek fejlesztése, munkaállomásokkal, multimédiás eszközökkel történô felsze-
relése;
■ a célt szolgáló felújított vagy létrehozott helyiségeket, tereket, azokba telepített funkciókat köz-
vetlenül szolgáló épületgépészeti-, elektromos- vagy akár közmûhálózatok felújítását, bôvítését,
amennyiben az(ok) a mûködtethetôség-, megvalósíthatóság elengedhetetlen feltétele(i), mûsza-
ki szükségessége korrekten indokolt és dokumentált;
■ az új technológiák fogadására alkalmas, -az elôzô pontban nem érintett egyéb- infrastrukturális
háttér kialakítása, létrehozása;



■ szükséges mértékû és típusú akadálymentesítés;
■ a fogyatékossággal élôknek speciális Információs Kommunikációs Technológiával támogatott
munkaállomás kialakítása, létrehozása

■ Harnadik komponens: a felsôoktatási intézmények belsô informatikai „campuson belüli hálózatá-
nak” bôvítése

■ 100 megabit/sec, vagy annál gyorsabb LAN, illetve üvegszálas WAN kiépítése (LAN épületen
belül, WAN épületek között); 
■ strukturált kábelezés (legalább 100 megabit/sec) teljes kiépítése, meglévô hálózat bôvítése, tel-
jes cseréje, kiépítése – annak járulékos, az épület állagát befolyásoló, érintô vonzataival; 
■ szünetmentes tápellátórendszerek kialakítása, létrehozása; 
■ a meglévô hálózati alrendszerek integrálása; 
■ zárt, nagysebességû, garantált sávszélességû multimédiás közvetítés lehetôségének megte-
remtése a campuson belül, virtuális privát hálózat létrehozása;
■ a kooperatív kutatást és technológiatranszfert segítô hálózatok kiépítése;
■ a vékony Ethernetrôl a sávszélességet és az üzembiztonságot is növelô áttérés csavart érpáras,
üvegszálas (strukturált) kábelezésre; 
■ Gbps nagyságrendû technológiára való áttérés, a gerinchálózatot illetôen;
■ központosított informatikai infrastruktúra-rendszerfelügyelet kiépítése, továbbfejlesztése

Egy pályázat keretében bármelyik komponensre külön-külön és több komponensre együtt is lehet pályázni.
A pályázat kedvezményezettjei

A pályázónak a Felsôoktatási Törvény 1. sz. mellékletében szereplô felsôoktatási intézményeknek
(állami, alapítványi, egyházi, magán fenntartójú), illetve az általa vezetett non- profit konzorciumnak kell
lennie.
A pályázat célcsoportja

Felsôoktatási intézmények hallgatói, oktatói, vezetôi, valamint az intézmények szolgáltatásait
igénybe vevô gazdasági szereplôk, illetve helyi közösségek.
Az elnyerhetô támogatás

183,6 és 1836 millió forint közötti összeg lehet.
Saját forrás

A pályázónak a támogatás mellé a projektméret minimum 10 %-át önerôként biztosítania kell.

4.2 A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése
Cél:

A nappali ellátás infrastrukturális fejlesztése a szociális területen, a szolgáltatások hatékonyságának, egyút-
tal a hátrányos helyzetû csoportok társadalmi beilleszkedésének esélyeinek növelése.

Az intézkedés két területre koncentrál: egyrészt a gyermekek napközbeni ellátásának fejlesztésére, másrészt
a hajléktalanok és a fogyatékossággal élôk nappali ellátásának támogatására.

A bölcsôdei fejlesztéseket elsôsorban a bölcsôdei ellátással nem rendelkezô 10 ezer lakosságszám feletti te-
lepüléseken, valamint a városhiányos kistérségekben kívánja támogatni a program. 

A hajléktalanokat és a fogyatékossággal élôket támogató szolgáltatások és programok kiépítetlenek. A szol-
gáltatások fejlesztésével elô lehet segíteni munkaerô-piaci integrációjukat és képzési részvételüket.

Közremûködô szervezet az intézkedés végrehajtásában az ESzCsM STRAPI.
A rendelkezésre álló támogatási keret: 7,9 Mrd forint.
Az intézkedés pályázati úton valósul meg.

MEGJELENT PÁLYÁZAT:
4.2. A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése
A pályázat célja

A pályázat célja olyan szociális szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek kialakítása, fejlesztése,
amelyek a gyermekek, hajléktalan emberek, fogyatékos emberek napközbeni ellátását szolgálják; a
szolgáltatást igénybe vevôk, illetve családjaik számára segítséget nyújtanak a családi és a munkahelyi
kötelezettségek egyeztetésében, illetve hozzájárulnak munkaerô-piaci részvételükhöz.
A pályázat keretében támogatható tevékenységek
Ingatlan (épület/helyiség, telek) 

■ létesítése 
■ felújítása
■ vásárlása
■ átalakítása
■ fejlesztése
■ bôvítése
■ felszerelése
■ berendezése
■ környezeti és kommunikációs akadálymentesítése, valamint
■ projektmenedzsment

A pályázat kedvezményezettjei
■ Helyi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv 
■ Helyi önkormányzati felügyelt költségvetési szerv
■ Helyi kisebbségi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv
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■ Helyi kisebbségi önkormányzati felügyelt költségvetési szerv
■ Egyház

■ Egyházi intézmény
■ Közalapítvány
■ Közalapítvány intézménye
■ Egyéb alapítvány
■ Közhasznú társaság
■ Egyesülés
■ Egyéb jogi személyiségû non-profit szervezet
■ Önkormányzati társulás

A pályázat célcsoportja
■ a munkaerôpiac elérése szempontjából hátrányos helyzetû gyermeket nevelô családok, a munka-
erô-piacra visszatérni szándékozó szülôk, a szolgáltatás által ellátott gyermekek
■ a hajléktalanok
■ a fogyatékosok

Az elnyerhetô támogatás
9,58 és 239,7 millió forint közötti összeg lehet.

Saját forrás
A pályázónak a támogatás mellé a projekt költségvetésének minimum 6 %-át önerôként biztosítania kell.

4.3 Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése a hátrányos helyzetû régiókban
Cél:

■ Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés területi kiegyenlítése,
■ A munkavégzô képesség gyors helyreállítása érdekében a betegségek megelôzése és korai felisme-
rése, a betegek gyógyításának és rehabilitációjának fejlesztése,
■ Az egészségügyi szektorban a munkafeltételek javítása (az infrastruktúra-fejlesztés és a hozzá kapcso-
lódó korszerû eszközökkel való ellátottság által),
■ Az egészségi állapota miatt hátrányos helyzetû népesség valamint a nôi munkavállalók munkaerô-
piaci esélyeinek javítása.

Magyarország társadalmi és gazdasági szempontból elmaradott régióiban (Észak-Alföld, Észak-Magyaror-
szág, Dél-Dunántúl) a munkaképes korú lakosság egészségi állapota különösen rossz. Ebben szerepet játszik az
is, hogy e régiók az egészségügyi ellátórendszer tekintetében is hátrányos helyzetben vannak.

Az intézkedés ezért a munkaerô egészségét befolyásoló tényezôk közül az egészségügyi ellátási különb-
ségekbôl adódó hátrányokat kívánja csökkenteni.
Közremûködô szervezet az intézkedés végrehajtásában az ESzCsM STRAPI.
A rendelkezésre álló támogatási keret: 22,62 Mrd forint.

Az intézkedés központi programon keresztül és pályázati úton valósul meg.
A központi program célja 

A központi program a Debreceni Egyetem Regionális Egészségcentrum modell-intézmény létrehozását cé-
lozza. A létrehozandó regionális jelleggel mûködô intézmény a szív- és keringési, daganatos megbetegedések tel-
jes vertikumát fedi le, és az egyes betegségcsoportok kezelésének minden fázisát felöleli (szûrés, diagnosztika,
konzervatív illetve mûtéti terápia, rehabilitáció, gondozás). A program magas szintû konzíliumot, képzést, to-
vábbképzést illetve kutatást biztosít a régió szakembereinek. Az intézmény mindemellett külön célzott programot
indít a hátrányos helyzetû lakosság egészségtudatos magatartásra való nevelésére. Egy, a közeljövôben induló
program keretében, önkéntes orvosok látogatják meg a telepszerû lakóhelyeket, hogy az ott lakókat a
rizikótényezôk és az egészségi állapot szempontjából helyben megvizsgálják.
A központi program kedvezményezettje

Debreceni Orvostudományi Egyetem
A központi programon belül támogatható tevékenységek:

■ épületek rekonstrukciója
■ új épületek építése
■ a két betegcsoport korszerû diagnosztikai, mûtéti és egyéb terápiás felszerelésének biztosítása

MEGJELENT PÁLYÁZAT: 
4.3. Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése az elmaradott régiókban
A pályázat célja

A pályázat a munkaerô egészségét befolyásoló tényezôk közül az egészségügyi ellátási különb-
ségekbôl adódó hátrányokat kívánja csökkenteni, ill. az erôforrások koncentrált (komplex ellátások, tér-
ségi bázisok kialakítása), hatékony felhasználásával a térség betegség struktúrájának megfelelô prog-
resszív területi kapacitást és szakmastruktúrát (prevenciós, szûrési, rehabilitációs és ápolási) kíván biz-
tosítani.

A pályázat két komponensbôl áll.
A pályázat keretében támogatható tevékenységek

■ Elsô komponens: térségi diagnosztikai- és szûrô központ kialakítása
Épületek felújítása, átalakítása; orvostechnikai felszerelés fejlesztése: klinikai laboratórium, képal-
kotó diagnosztikai berendezések, szûrési feladatok berendezései, egynapos ellátás diagnosztikai
és/vagy terápiás eszközei valamint mobil szûrôállomások beszerzése.



■ Második komponens: rehabilitációs központok kialakítása
Épületek felújítása, átalakítása; rehabilitációs eszközök, korszerû ápolási, fizioterápiás eszközök be-
szerzése.

A pályázat kedvezményezettjei
A pályázók Észak-Magyarország, Észak-Alföld és Dél-Dunántúl régió állami és önkormányzati, vala-

mint egyházi és non-profit egészségügyi szolgáltatói lehetnek.
A pályázat célcsoportja

Az érintett régiókban egészségügyi ellátást igénybe vevô lakosság.
Az elnyerhetô támogatás

Az elsô komponens esetében: 900 és 2164 millió forint közötti összeg lehet.
A második komponens esetében: 500 és 1115 millió forint közötti összeg lehet.

Saját forrás
A pályázónak a támogatás mellé a projekt költségvetésének minimum 6,38 %-át önerôként bizto-

sítania kell.

4.4 Egészségügyi informatika fejlesztése a hátrányos helyzetû régiókban
Cél:

Az elmaradott régiók aktív munkaképes korú lakossága egészségi állapotának javítása, az információ-tech-
nológiai infrastruktúra fejlesztésével: 

■ a regionális hatékonyság növelése a regionális szintû egészségügyi információ-kezelés javításával,
■ Az egészségügyi intézmények költség-hatékony mûködtetéséhez szükséges IT feltételek javítása,
■ a regionális egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés javítása, különösen a halmozottan hátrányos helyze-
tû emberek esetében,
■ a régió beteg munkavállalóinak gyorsabb felépülése a betegségekbôl.
A három legelmaradottabb régióban az egészségügyi intézmények közötti elektronikus kommunikáció, a be-

tegekre vonatkozó adatokhoz való hozzáférés nehézkes, ami számos probléma forrása.
Az intézkedés keretében kifejlesztendô regionális, intézményközi információ mintarendszerek a betegekre

vonatkozó egészségügyi információ elérését teszik lehetôvé a rendszerhez csatlakozó egészségügyi ellátó intéz-
mény számára. Az intézményen belüli IT fejlesztések az anyagi és emberi erôforrások jobb kihasználását teszik
lehetôvé.
Közremûködô szervezet az intézkedés végrehajtásában az ESzCsM STRAPI.
A rendelkezésre álló támogatási keret: 4,05 Mrd forint.

Az intézkedés pályázati úton valósul meg.

MEGJELENT PÁLYÁZAT:
4.4. Egészségügyi információ-technológia fejlesztés az elmaradott régiókban
A pályázat célja

Az elmaradott régiók aktív munkaképes korú lakossága egészségi állapotának javítása, az informá-
ció-technológiai infrastruktúra fejlesztésével.
A pályázat keretében támogatható tevékenységek

■ Térségi, intézményközi egészségügyi információ mintarendszerek kifejlesztése a három kedvez-
ményezett régióban. A fejlesztés eredményeként létrejövô IT rendszer e-Egészségügyi szolgáltatá-
sokat nyújt az egészségügyi ellátás minden szintjén álló intézményeknek (fekvô- és járó beteg el-
látásnak, háziorvosoknak). 
■ Egészségügyi intézményen belüli információrendszerek korszerûsítése, integrálása, melynek
eredménye az egészségügyi intézmények költség-hatékony vezetéséhez szükséges mûködési, gaz-
dasági jellegû információ szerzése és az intézmények egészségügyi ellátó színvonalának emelése.
■ Informatikai képzések, amelyek a végfelhasználók (orvosok, ápolónôk, egészségügyi dolgozók)
számára a rendszerek használatát, az üzemeltetô személyzet (rendszeradminisztrátorok, operáto-
rok, karbantartók, stb.) számára a rendszer mûködtetését teszik lehetôvé. Informatikai oktatás
mindkét típusú fejlesztéshez tartozik.

A pályázat kedvezményezettjei
Pályázatot szervezetek vagy intézmények csak együttesen, konzorciumi formában nyújthatnak be. 
A projektre a megnevezett három régióból egészségügyi szolgáltatók (pl. kórházak, rendelôin-

tézetek, háziorvosok, egészségügyi dolgozók) nyitott, önkéntes, non-profit alapon mûködô társulása pá-
lyázhat. A konzorciumi szerzôdést aláíró társulásban mindhárom ellátási szintnek – lehetôleg arányosan
– képviseltetnie kell magát.
A pályázat célcsoportja

A megnevezett elmaradott régiókban élô, a nyertes egészségügyi társulások tagjai, vagy a társu-
lás által nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat igénybevevô egészségügyi ellátók által kiszolgált lakos-
ság, ezen belül is különösen a többszörösen hátrányos helyzetû, aktív munkavállalói korban lévôk illet-
ve családtagjaik.
Az elnyerhetô támogatás

Mindhárom régióban csak egy-egy nyertes pályázat lehet. A pályázat keretében odaítélhetô összes
támogatás a három régió egy-egy nyertes pályázója között harmadolódik, azaz egy nyertes pályázóra
jutó támogatási összeg: 1.350 millió Ft.
Saját forrás

A projektek végrehajtásához saját forrás nem szükséges.
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Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság
1054 Budapest, Báthory u. 20.
Tel.: (1) 1 354 3880 • www.hefop.hu

Közremûködô szervezetek

■ Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda 
Társadalmi Szolgáltató Kht. (ESZA Kht.)
1146 Budapest, Hermina út 17.
Tel.: (1) 471 7696 • Fax: (1) 471 7675
E-mail: EUtamogatas@esf.hu • www.esf.hu

■ Oktatási Minisztérium Alapkezelô Igazgatósága
1055 Budapest, Bihari János u. 5.
Tel.: (1) 301 3200 • Fax: (1) 301 3220  • www.omai.hu

■ Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium 
Strukturális Alap Programiroda
1051 Budapest, Arany János utca 6-8.
Tel.: (1) 301 7856 • Fax: (1) 301 7860 • www.eszcsm.hu

■ Foglalkoztatási Hivatal
1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Tel.: (1) 303 9300 • Fax: (1) 299 0262 • www.afsz.hu

A programmal és a pályázati kiírásokkal kapcsolatban további információhoz
juthat a www.hefop.hu internetes oldalon.


