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MIT KÍNÁL A TÖBBI PROGRAM?
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Gazdaságfejlesztés – leginkább a „food-hub” köré
szerveződés és piac (racionálisan!!!) érdekes



Turisztika (regionális hálózatos megoldások,
országosra kapcsolódó, kiemeltre kapcsolódó…



Önkormányzati épületek energetikája (vs. VP
7.2, vagy 7.4) – MEGÚJULÓK!!!



Foglalkoztatási paktum (megyeire kapcsolódó
helyi paktumok – valódi megoldások keresése)

GINOP

-

Leginkább hiány / kiegészítő jelleg lehet érdekes
Pl. legkisebb nem mezőgazdasági vállalkozások
fejlesztése (ÉLIP NEM!!!), szolgáltató
vállalkozások, kis turisztikai vállalkozások



Társadalmi vállalkozások - felkészítés és
beruházási támogatás (5.1.2 és 5.1.3)



Kiemelt turisztikai fejlesztésekre „rákapcsolódás”
- világörökségi helyszínek,
Nemzeti vár és kastélyprogram,
Bejárható Magyarország,
TDM!!!

-

EFOP
Prioritástengelyei
1. Együttműködő társadalom
- foglalkoztathatóság, fiatalok integrációja, szolidáris helyi közösségek, Biztos Kezdet,
eü/szociális szolgáltatások hozzáférése (telep, jelenlét), népegészségügyi program, 1.7
Az egymást erősítő, elmaradottságot konzerváló területi folyamatok
megtörése, Hátrányos helyzetű személyek, kifejezetten romák szociális
gazdaságban való részvételének növelése (modellek és megoldások, mentorálás…;
2.

Infrastrukturális beruházások a társadalmi együttműködés erősítése
érdekében

tanulási, foglalkoztatási, játszó-, valamint a szülők bevonását szolgáló terek, helyek,
intézményi ellátás fejlesztése, kitagolás, jelzőrendszer, telepfelszámolás,

Gyarapodó tudástőke
Korai iskolaelhagyás (deszegregáció, tehetséggondozás, szakpolitikai irányítás,
pedagógus), felsőfokú (hozzáférés, kompetencia, KFI-készség, nemzetközi mobilitás),
egész életen át tartó tanulás (hozzáférés, kompetencia fejlesztés, dolgozói
továbbképzés,
3.

Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében
Közoktatás, felsőoktatás, IT,

4.

5. Pénzügyi eszközök alkalmazása a társadalmi együttműködés erősítése érdekében,
valamint társadalmi innováció és transznacionális együttműködések
Az 1. prioritás céljait kiegészítő, visszatérítendő: pl. Kísérleti programként
önkormányzati helyi lakhatási alapok, melyek lehetővé teszik pl. magántulajdonú
lakások bevonását is a telepprogramokba (pénzügyi közvetítőkkel)
Támogatásainak jellege (zömmel ESZA):
- eleinte sok kiemelt (módszertani, intézményi) projekt indul;
Tipp: civil szervet: ha benne van a tevékenységi köreiben

RSZTOP
Természetbeni juttatás:
1.Élelmiszersegély biztosítása szegény gyermekes családok számára
2.Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok
számára
3.Élelmiszersegély biztosítása közterületen élők csoportjába tartozók
számára
4.Élelmiszersegély biztosítása szociálisan rászoruló megváltozott
munkaképességű valamint rendkívül alacsony jövedelmű időskorú
személyek számára
Főkedvezményezettként közfeladatot ellátó szervezetek,
partnerszervezetként
önkormányzatok
önkormányzati intézmények
tapasztalattal rendelkező civil szervezetek
egyházi jogi személyek alkotta konzorciumok.
A konzorciumot vezető főkedvezményezett csak állami szerv vagy
államháztartáson belüli non-profit szervezet lehet.
Beszerzés = közbeszerzés / hazai és szoc. szövetkezeti források előnyben
(?)

KEHOP
Prioritástengelyei
o1.

Klímaváltozáshoz alkalmazkodás = vízügy + hatékony
alkalmazkodás szemléletformálása…

o2.

Ivóvíz és szennyvíz ….. 2000 LE fölötti agglomerációkban
(szennyvíziszap-hasznosítás is) + szemléletformálás

o3.

is

Hulladékgazdálkodás és kármentesítés – benne : szemléletformálás

o4.

Természetvédelem, élőhely-védelem: élőhely-fejlesztés, őrszolgálat,
NPI-k bemutató funkciói…

o5.

Energiahatékonyság, megújuló energiák – hálózatara termelő
megújuló-felhasználás, vállalkozásai, távhő szolgáltató vállalkozások,
épület-energetika (köz-szféra) + szemléletformálás

Tipp: Civil szervezet alapító okiratába!

VP
Mgi vállalkozások támogatása: működők, 3000
STÉ fölöttiek + feldolgozók – rengeteg forrással
és jogcímen
 Diverzifikációs jogcímekre felkészítés – nem
megismétlés !!
 Együttműködési jogcímek – formája és
technikája lehet jó minta
 Egyszerűsített „alkalmazások” lehet jó minta
(mondjuk 3-5 millió forintig)
 Együttműködések települések között (nem
azonos a LEADER 19.3 jogcímmel)
 A REL nem csodafegyver, hanem üzleti modell
 Turisztikai „rákapcsolódások” (GINOP- TOP) +
horgász turizmus


AMIT A 272/2014 (XI. 5.)
KORMÁNYRENDELETRŐL
FELTÉTLENÜL TUDNI KELL
Értelmező rendelkezések (fogalmak): 1/a, 5, 7, 8,
14, 17, 19 (konzorcium), 23, 27, 29, 30, 39, 40-42,
44, 47, 54-55, 66 (végső kedvezményezett)
 4. § - 19.§ - nem releváns;
 20.§ érdekes olvasmány (az Irányító Hatóság)
 29.§ Monitoring Bizottság (hasznos olvasmány)
 38.§ - Intézményi – szervezeti alapok
 39.§ - Összeférhetetlenség – (1) bek. f) pont (1b)
 41§ - Éves Fejlesztési Keret (hasznos olvasmány)
 46.§ - 53 § – felhívások kellékei
 54.§-tól: kiválasztások (standard, egyszerűsített)


272/2014 (XI. 5.)
KORMÁNYRENDELET - 2
o
o

o
o
o
1.
-

-

71.§-tól: CLLD eljrásrend
128.§-tól: támogatás folyósítása (minden esetben IH /
MVH)
138.§ - egyszerűsített költségelszámolás!
140.§ - konzorcium speciális szabályai
184-től: ellenőrzés (hasznos olvasmány is)
Számú melléklet: Egységes Működési Kézikönyv
támogatási eljárások (II. fejezet)
nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről (5.
melléklet) FONTOS: 3.1.2 – belső korlátok!!!!
7. pont: egyszerűsített elszámolási módok

