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Előadó: Laczkó Brigitta, programirányító

Miről lesz szó?
- Az EU-s támogatások jelentősége
- Az EU-s támogatások intézményrendszere
- Az ESZA NKft. helye és szerepe az
intézményrendszerben
- Az ESZA NKft. bemutatása, főbb
tevékenységei
- A hajléktalanellátás fejlesztésének
megjelenése az ESZA NKft. által kezelt
projektekben

Az EU-s támogatások
jelentősége
- Akcióterv: az operatív program vagy egyes
prioritástengelyek végrehajtására vonatkozó két,
vagy több évre szóló részletes programozási és
végrehajtási dokumentum
- Operatív program: a tagállam által benyújtott és a
Bizottság által elfogadott dokumentum, amely
összefüggő prioritások alkalmazásával fejlesztési
stratégiát határoz meg, amelynek
megvalósításához valamely alapból, illetve a
„konvergencia” célkitűzés esetében a Kohéziós
Alapból és az ERFA-ból (Európai Regionális
Fejlesztési Alapból) támogatást vesznek igénybe

Az EU-s támogatások
jelentősége
-

Prioritási tengely: valamely operatív program stratégiájának
egyik prioritása, amely olyan műveleteket foglal magában,
amelyek kapcsolódnak egymáshoz, és konkrét, mérhető
célokkal rendelkeznek

Az EU támogatási forrásainak felhasználását 7 évre tervezik
előre, melyeket programozási időszakoknak hívnak.
Legelőször a 2000-2006-os programozási időszak zajlott le,
amelybe Magyarország 2004. május 1-jén kapcsolódott be.
Ehhez egy olyan stratégiai dokumentumot - az első Nemzeti
Fejlesztési Tervet - kellett kidolgozni, amely ágazati
keretstratégiák alapján készült. A dokumentum bemutatta,
hogy hazánk mely fejlesztési programok megvalósításához
kívánt EU-s támogatásokat bevonni. Az operatív programok
prioritásokra, azok pedig intézkedésekre oszlanak.

Az EU-s támogatások
jelentősége
Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv öt nagyobb egységből, ún.
operatív programból állt:
• A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
(GVOP) a magyar gazdaság általános
versenyképességét javítja.
• A Humánerőforrás-Fejlesztés Operatív Program
(HEFOP) célja a foglalkoztatás szintjének emelése.
• A Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program
(KIOP) célul tűzte ki egyrészt a környezeti
infrastruktúra kiépítését, másrészt gyorsforgalmi, és
városokat elkerülő utak építését.
• Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)
célja a mezőgazdasági termelés hatékonyabbá tétele, a
mezőgazdaságból élők támogatása.
• A Regionális Fejlesztési Operatív Program (ROP) az
elmaradott régiók fejlesztését tűzte ki célul.

Az EU-s támogatások
jelentősége
A 2007-ben kezdődő időszak fejlesztési terve (Új
Magyarország Fejlesztési Terv – ÚMFT) négy
stratégiai megfontoláson nyugodott:
• az összetartó társadalom létrehozása,
• az ország versenyképességének javítása,
• a tudásvezérelt és megújuló társadalom
megerősítése,
• a fenntartható fejlődés elvének érvényesítése.

Az EU-s támogatások
jelentősége
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív
programjai
• Gazdaságfejlesztési operatív program,
• Közlekedés operatív program,
• Társadalmi Megújulás operatív program,
• Államreform operatív program,
• Elektronikus Közigazgatás operatív program,
• Társadalmi Infrastruktúra operatív program,
• Környezet és Energia operatív program,
• Nyugat-Dunántúl fejlesztése operatív program,
• Közép-Dunántúl fejlesztése operatív program,
• Dél-Dunántúl fejlesztése operatív program,
• Dél-Alföld fejlesztése operatív program,
• Észak-Alföld fejlesztése operatív program,
• Észak-Magyarország fejlesztése operatív program,
• Közép-Magyarország operatív program,
• Végrehajtás operatív program.

Az EU-s támogatások
jelentősége
2011-13 között közel 2000 milliárd forint uniós forrás áll
Magyarország rendelkezésére, amelynek köszönhetően
megerősödhet a gazdaság, növekedhet a foglalkoztatás.
Az akciótervekben található pályázatok és kiemelt
projektek igazodnak az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) hét
kitörési pontjához, amelyek biztosítják a foglalkoztatás
bővítését, a gazdasági növekedés feltételeinek
megteremtését, és hazánk versenyképességének
javítását.
Kitörési pontok:
1. egészségipar,
2. zöldgazdaság-fejlesztés,
3. otthonteremtés,
4. vállalkozásfejlesztés,
5. közlekedésfejlesztés,
6. tudomány-innováció,
7. és foglalkoztatás.
Mindannyiunk által elérni kívánt cél Magyarország hosszú
távú fejlődésének elősegítése, hozzájárulás a tartós
növekedés megkezdéséhez és fenntartásához.

Az EU-s támogatások
intézményrendszere
Az intézményrendszer 3 szinten épül fel:
- KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁSI KERET:
KTK Monitoring Bizottság
KTK Irányító Hatóság
Kifizető Hatóság(ok)
- OPERATÍV PROGRAM
OP Monitoring Bizottság
OP Irányító Hatóság – Humán Erőforrás Programok Irányító
Hatósága (HEP IH)
- PROGRAMON BELÜL
Közreműködő szervezetek – ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit
Kft. (ESZA NKft.)
Végső kedvezményezettek

Irányító Hatóság
- Általános felelősség az OP-ok megvalósításáért
- Programkiegészítő dokumentumok kidolgozása
- Az OP-ok előrehaladásának mérésére szolgáló
monitoring információs rendszer kialakítása és
működtetése
- Éves végrehajtási beszámoló készítése az EU
Bizottságnak
- A pályázatok feltételrendszerének kidolgozása,
döntés a támogatott pályázatokról és a
támogatás összegéről

Monitoring Bizottság
- Az OP legfontosabb egyeztető, stratégiai döntéshozó
testülete
- Megerősíti vagy módosítja a Programkiegészítőt
- Elfogadja a támogatásokkal (pályázatokkal)
kapcsolatos értékelési szempontrendszert
- Áttekinti és vizsgálja az egyes intézkedések
előrehaladását
- Jóváhagyja az IH éves végrehajtási beszámolóját
- Jóváhagyja a pénzügyi átcsoportosításokra tett
javaslatokat
- (OP prioritások közötti forrásátcsoportosítás)

Közreműködő Szervezetek
- Az OP-ok napi végrehajtásáért felelősek
- Az Irányító Hatóságok megbízásából és irányításával
látnak el feladatot a végső kedvezményezettekkel
fenntartott kapcsolatokban
- Feladatdelegálás útján feladatai lehetnek:
- A pályázatok begyűjtése, tartalmi és formai
értékelése,
- A megvalósuló projektek monitoringja,
- A kedvezményezettől kapott jelentések ellenőrzése,
- Számlák továbbítása az IH számára.
- A végső kedvezményezett a Közreműködő
Szervezetekkel kerül közvetlen kapcsolatba.

Kifizető Hatóság
- Az EU támogatások lehívása, és
továbbítása a végső kedvezményezett
felé
- Fizetési kérelmek pénzügyi ellenőrzése;
- A következő évre vonatkozó kifizetési
kérelmek előrejelzése az EU Bizottság
számára
- Részletes számítógépes nyilvántartás
vezetése a kifizetésekről

Végső Kedvezményezettek
- Kik a végső kedvezményezettek?
- Alapesetben azok akik a támogatást
kapják, vagyis a pályázók.
- De pl. a vállalkozásoknak nyújtott
támogatások esetében a végső
kedvezményezett a támogatást nyújtó
(pályázatkezelő) intézmény lesz.

Az ESZA NKft. helye és szerepe az
intézmény-rendszerben
Az ESZA NKft. az egyik legnagyobb uniós pályázatokat kezelő szervezet
– Közreműködő Szervezet (KSZ)
Az OP-ok lebonyolításához kapcsolódó feladatok jelentős részét az IH-k
a KSZ-re delegálják.
Az IH a programokkal kapcsolatban ellátja a KSZ-ek szakmai
felügyeletét. Az egyértelműség és számonkérhetőség érdekében
egy-egy prioritás (központi program vagy pályázat) teljes
végrehajtási folyamatának lebonyolítása egyetlen KSZ feladatkörébe
tartozik.
A KSZ-ek feladatai közé tartozik többek között a központi projektek
lebonyolítása, a pályázatok érkeztetése, értékelése, a döntéselőkésztés, a szerződéskötés, illetve módosítás, a nyomonkövetés, az
ellenőrzés, a szabálytalanságok jelentése, az elszámolások és
kifizetések, illetve az azokhoz kapcsolódó feladatok, valamint a
projektzárás is.

ESZA NKft. feladatai
Az ESZA NKft. feladatai a fentiek tükrében:
- Részvétel a felhívások előkészítésében,
meghirdetésében
- Pályázatok/kiemelt projektek elbírálása
- A nyertes pályázókkal való szerződéskötés
- Elszámolások, kifizetések lebonyolítása, a
projektek megvalósulásának nyomonkövetése
- Tájékoztatás, információs rendezvények
szervezése
- Pályázóbarát ügyfélszolgálat működtetése

A hajléktalanellátás fejlesztésének
megjelenése az ESZA NKft. által
kezelt projektekben
Az Európai Unió társadalmi kirekesztés elleni politikájának is
hangsúlyos törekvése a lakhatási lehetőségek védelme és
a hajléktalanság kezelése. A magyar kormány 2003-ban
a társadalmi befogadásról közös memorandumot írt alá
az Európai Bizottsággal. E dokumentum értelmében a
hajléktalanná válás megelőzésének eszközeként kell
foglalkozni az eladósodás kezelésével. Az ellátórendszer
felülvizsgálata mellett gondoskodni kell az
intézményeken kívül rekedőkről, a társadalmi
visszailleszkedés feltételeiről, át kell gondolni a lakhatás
minimumgaranciáit, valamint a hajléktalanság
egészségügyi és foglalkoztatási határterületeinek
tárcaközi összehangolását.

A hajléktalan ellátás, mint
fejlesztendő terület megjelenése az
AT-kben, OP-kban
07-08 AT:
- TÁMOP-5.3.1 – „Első lépés” alacsony foglalkoztatási eséllyel
rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai –
nem kifejezetten hajléktalan célcsoporti tagok, de előfordulhattak
- TÁMOP-5.3.2 – Hajléktalan emberek társadalmi és munka-erőpiaci
integrációjának szakmai és módszertani megalapozása – jelen
kiemelt projekt
- TÁMOP-5.3.3 - Hajléktalan emberek társadalmi és munka-erőpiaci
integrációját segítő programok támogatása
09-10 AT:
- TÁMOP-5.3.1-C - „Első lépés” alacsony foglalkoztatási eséllyel
rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai –
nem kifejezetten hajléktalan célcsoporti tagok, de előfordulhattak

A hajléktalan ellátás, mint
fejlesztendő terület megjelenése az
AT-kben, OP-kban
11-13 AT:
- TÁMOP-5.3.2 – „Az utcán élő hajléktalan személyek
társadalmi visszailleszkedésének, sikeres
munkaerő-piaci integrációjának megalapozása”
program szakmai és módszertani támogatása
- TÁMOP-5.3.3 – Az utcán élő hajléktalan személyek
társadalmi visszailleszkedésének, sikeres
munkaerő-piaci integrációjának megalapozása

Kapcsolat
Pályázati kiírások elérhetősége: www.nfu.hu
Közreműködő Szervezet elérhetősége:
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1134 Budapest, Váci út 45. C épület
Telefon: (1) 273-4250
Fax: (1) 273-2580
E-mail:
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