
Fejlesztési lehetőségek 
a Nemzeti Fejlesztési Terv tükrében* 

Az előadás tartalma 

- Az EU strukturális és regionális politikája 
- A tervezési dokumentumok jelentősége, a Nem

zeti Fejlesztési Terv 
- A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 

és a Regionális Operatív Program intézkedései 
- A programvégrehajtása, intézményrendszere 
- Az KTE kapcsolódási lehetőségei az NFT-hez 

Az EU regionális politikájának összetevői 

- A közösségi regionális politika általános jellem
zői (cx-post, különbségek mérséklése, erőforrások 
mozgósítása, beruházás növelés, területfejlesztés) 

- A támogatás feltételei: komplex kritériumok, sa
ját erő felmutatása, helyi fejlesztési kezdeményezések, 
ellenőrzés-monito rí ng 

- A Strukturális Alapok nyújtják a fedezetet 
(ERFA, ESZA, EMOGA, HOPE, és a Kohéziós 
Alap) 

Az EU támogatáspolitikájának alapelvei 

- tervezés/programozás 
- koncentráció 
- addicíonalítás 
- társfinanszírozás 
- szubszídíarítás - területiség 
- pályázati rend 
- folyamatkövetés, ellenőrzés 
- értékelés 
- partnerség 

Paradigmaváltás a humánerőforrás
fejlesztés tervezésében 

- Előzmények: Átfogó Fejlesztési Terv, Előzetes 
Nemzeti Fejlesztési Terv, Phare területfejlesztési 
programok 

- A 2004-es csatlakozással Magyarországon is jo
gosult az EU Strukturális .Alapjaira, valamint a Kohé
ziós Alapra 

- Ennek érdekében az ún. 1. célkitűzés alá tartozó 
országoknak Nemzeti Fejlesztési Tervet kell kidolgoz
niuk (az Eu-val társfinanszírozható célokra) 

- A tervet a 7 éves pénzügyi időszakokra kell ki
dolgozni, 2000-2006, Mo.-nak 2004-06-ra kell tervezni 

TI 

- Összesen kb. 650 Mrd Ft fejlesztési forrás érke
zik Mo-ra 2004-2006 között, ebből 25-26% a HEF cél
jaira 

Az NFT készítése 

Az EU támogatáspolitikájának céljai 

— Eknai adott régiók támogatása 
— Strukturális nehézségekkel küzdő területek át

alakításának támogatása 
— Oktatási, szakképzési, foglalkoztatási politikák 

és rendszerek korszerűsítésének és átalakításának tá
mogatása 



Az NFT fejlesztési területei, 
az operatív programok 

Gazdasági versenyképesség fejlesztése 
Humánerőforrás-fejlesztés 
Környezetvédelem, infrastruktúra-fejlesztés 
Agrár- és vidékfejlesztés 
Regionális fejlesztés 
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A Humánerőforrás-fejlesztési 
OP intézkedései (OM) 

V H u m a i u i ofoiiás-fejlesztési O P 
Elül fjl intézkedései ( O M ) 

A program végrehajtása, tervezeti intéz
ményrendszere 

- Az NFT csúcsszervei a KTK Monitoring Bízott
ság és a KTK Irányító Hatóság 

- Az OP csúcsszervei a HEF OP Monitoring Bí
zottság (végrehajtás felügyelete, eredmények értéke
lése, beszámolók jóváhagyása) és a HEF OP irányító 
Hatóság (OP tervezése, tárgyalása, gazdálkodás, vég
rehajtás felügyelete, beszámoló készítése stb.) 

— Kifizető Hatóság (Pénzügyminisztérium - pénz
eszközök kezelése, kifizetési kérelmek befogadása, 
igazolások) 

— Közvetítő szervezetek - a HEF OP Iránvító Ha-
tóság bízza meg őket (az III feladatainak egy részét 
delegálja) 

— Végső kedvezményezettek - a támogatások utol
só kezelői, nyújtói, a pályáztatás kivitelezői 

A HEF OP intézményrend szeri struktúrája 

A H E F O P intézményrendszeri 
s truktu raja 

édtréíét 
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Támogatható tevékenységek 

- A támogatható tevékenységeket a Strukturális 
Alap típusa szabj a meg: 

- ESZA humán erőforrások fejlesztése: tudomány 
és kutatás területén posztgraduális képzések, vezetők, 
műszáki személyzet képzése; oktatás, szakképzés, to
vábbképzés, a szakmai készségek elsajátításának fej
lesztése, ideértve a diákok és pedagógusokat egyaránt, 
a munka világa, az oktatás és a kutatás közötti kapcso
latok erősítése 

- ERFA a projekthez kapcsolódó ingatlanvásárlás, 
-bérlés, eszközvásárlás, -bérlés, informatikai fejlesztés 

A könyvtárak részvételének lehetőségei 
az NFT programjaiban 

— A könyvtárak: kizárólag pályázó szervezetek le
hetnek!!! 



- Több operatív program intézkedéseinek pályáza
tain is indulhatnak: elsősorban a IIEF OP, a Regioná
lis OP, de GVOP is kínálhat lehetőségeket 

Az NFTn kívül eső EU s programok jelentősége 
is kimagasló (K+ F EU 6 os keretprogram, Közösségi 
kezdeményezések, oktatás-képzési akcióprogramok -
Socrates/Minerva, Leonardo stb.) 

- Az NFT-ben támogatható tevékenységek az in
formációs központ jellegű működés, a tartalom-előál
lítás és szolgáltatás, a tovább(képzések) 

- A partnerség, a konzorciumi együttműködések 
előnyt élveznek a programokban 

Lehetőségek a Humánerőforrás-fejlesztési 
Operatív Programban 

- A HEF OP alábbi intézkedéseinek pályázatai kí
nálnak potenciális lehetőséget: 

- Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges 
készségek és képességek fejlesztése (Közoktatási He
lyettes Államtitkárság) 

- Az oktatási, képzési rendszer korszerűsítése (az 
összes helyettes államtitkárság) 

- Az oktatási infrastruktúra fejlesztése (Közokta
tási helyettes államtitkárság) 

Lehetséges szerepek 

- Háttérszolgáltatások a képzésekhez, a szakpeda
gógusok tevékenységéhez 

- lanítási programcsomagok, tananyagok, tanesz
közök kidolgozása, E-learníng oktatási anyagok fej
lesztése 

- Tanácsadás, tájékoztatás, információs irodák ki
építése 

- Módszertani kutatások támogatása 
- Speciális oktatási, rekreációs és többf uiíkcíós kö

zősségi használati terek létrehozása az oktalás vállozó 
igényeinek kielégítésére 

Lehetőségek 
a Regionális Operatív Programban 

- Regionális Operatív Programon belül 
Két intézkedés megvalósítása (regionális tudás 

központok létrehozása 3,6 Mrd Ft, vidéki felsőokta 
tási intézmények infrastruktúrájának fejlesztése - 18,2 
Mrd Ft) 

- A vidéki felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése -
ERDF 

- új oktatóhelyek, kutatóhelyek, valamint a vállal
kozások számára szolgáltatásnyújtásra alkalmas he
lyek létesítése, a meglévők átalakítása, felújítása 

- A felsőoktatási intézmények szolgáltatásainak 
javításaként: informatikai fejlesztések kollégiumi fé
rőhelyek bővítése könyvtárak fejlesztése 

- A vállalkozások, munkavállalók alkalmazkodó
képességének javítása - ESF intézkedésen belül - A 
felsőoktatási és szakképző intézmények képzési kíná
latának fejlesztése a régiók gazdasági igényeihez ü-
leszkedve (csak pályázati ablak az intézkedésen be
lül!) 

- A felsőoktatási és szakképző intézmények képzé
si kínálatának bővítése: 

- a régió gazdasági igényeihez illeszkedő új sza
kok, képzési programok bevezetése 

- a meglévő szakok, képzési programok átalakítá
sa, korszerűsítése 

- A felsőoktatási intézmények és a gazdasági szfé
ra közötti kapcsolat erősítése; 

- innovatív, gyakorlatorientált képzési programok 
bevezetése a gazdasági szféra bevonásával 

szakmai gyakorlat területén zajló együttműködé 
sek támogatása 

Példa a HEF OP intézkedéseinek és 
az OPKM jövőképének 
megfeleltethetőségére 

- Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges 
készségek és képességek fejlesztése intézkedés (alap-, 
szociális és életviteli, idegen-nyelvi, informatikai kész
ségek) - pedagógiai-szakmai fejlesztések, tanítási 
programcsomagok, tananyagok, taneszközök, tájékoz
tatás, információs iroda, módszertani kutatások, e-
learníng oktatási anyagok fejlesztése 

- Magyar Pedagógusok Háza SZOLGÁLTAT: in
formációs központ és tartalom-előállítás, adatbázis
építés, képzési központ - pl. szoftverek, akkreditált 
programok adatbankja, tankönyv- és taneszköztár, be
mutatóhely, akkreditált továbbképzések 

Dr. Sági Zsolt 
Oktatási Minisztérium 

Nemzetközi Együttműködési Fejlesztési FŐosz;ály 

*A KöriyvLárosLanárok Egyesülete 2003. március 19-ei 
szakmai napján elhangzott előadás vázlata. 




