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ELŐTERJESZTÉS 
a TÁMOP 7.2.1-11/K „A 2014-20-as időszakban a megyei fejlesztések 

előkészítése és összehangolása az EFOP, illetve az érintett Operatív 

Programok lehatárolásának vonatkozásában”, valamint az ehhez 

kapcsolódó TIOP „Somogy megyei EFOP és egyéb ágazati operatív 

programokra vonatkozó fejlesztések előkészítéséhez és összehangolásához 

szükséges infokommunikációs eszközök biztosítása” című projektek 

benyújtásáról 
 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint a TÁMOP, illetve TIOP Irányító Hatósága 

projekt-tervezési felhívással kereste meg a Somogy Megyei Önkormányzatot.  

 

A felhívásban szereplő projekt célja:  

A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP), valamint a Társadalmi Infrastruktúra 

Operatív Program (TIOP) „Technikai segítségnyújtás” keretében a 2014-20-as időszakban a 

megyei fejlesztések előkészítése és összehangolása az EFOP illetve az érintett Operatív 

Programok lehatárolásának vonatkozásában. 

 

A projekt TÁMOP és TIOP TA forrásból finanszírozott tervezett főösszege legfeljebb 250 

millió Ft. 

Az összekapcsolt projektek célja a Somogy megyei fejlesztési igényeknek a 2014-20-as 

programozási időszak Brüsszel által elfogadott végleges OP tartalmakhoz való illesztését 

biztosító megyei területi tervezési és projektfejlesztési folyamatok módszertani megalapozása, 

valamint a programozással és projektfejlesztéssel összefüggő módszertan és ismeretek széles 

körű megismertetése a potenciális projektgazdák körével. A projekt keretében kialakított 

módszertannak megfelelően megtörténik a megyei területfejlesztési koncepció külső 

koherenciájának vizsgálata az érintett Operatív Programok lehatárolásának vonatkozásában, 

valamint elkészül a 2014-20-as fejlesztési elképzeléseket tartalmazó megyei 

projektkataszternek az OP illeszkedésvizsgálattal aktualizált változata. A térségi szereplők 

naprakész pályázati információkkal való ellátása érdekében, valamint a projekt 

eredményeinek széleskörű megismertetésének biztosítására infokommunikációs rendszer 

kerül kiépítésre, valamint képzések és tájékoztató rendezvények kerülnek megtartásra. 

 

A komplex célkitűzések eredményes megvalósítása érdekében a projekt 11 szakmai 

tevékenységcsoportból és 3 horizontális jellegű, koordinációval és kommunikációval 

összefüggő, menedzsment jellegű tevékenységcsoportból épül fel az alábbiak szerint: 

1. Megyei tervezési-fejlesztési módszertan kidolgozása 

2. Partnerségi Terv felülvizsgálata 
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3. A megyei területfejlesztési koncepció és program külső koherenciájának vizsgálata az 

érintett Operatív Programok lehatárolásának vonatkozásában. Ennek eredménye a 

megyei területfejlesztési koncepció, valamint program készítését követően elfogadott 

OP-k tartalmi elemeivel való illeszkedésvizsgálat elvégzése, a koncepció és program 

egyes elemeinek támogatottsága az elfogadott OP-k tükrében. 

4. A 2014-20-as fejlesztési elképzeléseket tartalmazó megyei projektkataszter 

projektjeinek OP illeszkedésvizsgálata. Ennek eredményeként megvalósul a 

koncepciókészítés folyamatába épített projektgyűjtés eredményeként létrejött 

projektkataszter megyei kompetenciába tarozó elemeinek illeszkedésvizsgálata az 

elfogadott OP-k, így többek közt az EFOP tartalmi elemeivel. Az illeszkedő projektek 

előkészítettségének, indíthatóságának aktualizálása. 

5. A felülvizsgált partnerségi tervnek megfelelő megyei tervegyeztetés fórumainak 

kialakítása, együttműködési hálózat építése.  

6. Portálrendszer fejlesztése: a Fejlesztés célja egy portálrendszer kialakítása, mely 

megyei szinten megvalósuló pályázati projekt folyamatok új, innovatív elektronikus 

környezetbe helyezésével biztosítja az áttekinthető, visszakövethető projektgondozást 

és a nyilvánosság teljes körű bevonását, folyamatos, megfelelő szintű tájékoztatását és 

tájékozódását, mobil eszközökön is. 

7. Mobil informatikai eszközök biztosítása a résztvevők számára. 

8. Infoterminálok, "InfoKioszk" kialakítása  

9. Központi informatikai eszközök és egyéb mobil eszközök beszerzése: a tervezési-

fejlesztési módszertannal összefüggő képzés szervezése a térségi szereplők számára. 

Itt megvalósul a megye területfejlesztés és -tervezés érintett szereplői (leendő 

projektgazdák) számára szakmai képzések szervezése és lebonyolítása területi 

tervezés, projektfejlesztés, projektmenedzsment témában. 

10. A megyei tervezési-fejlesztési módszertan széleskörű bemutatása, ismertetése, az 

eredmények terjesztése. 

11. A megyei fejlesztések kommunikációjának támogatása. Itt történik meg a szükséges 

honlap fejlesztés, valamint a fejlesztések megalapozását, nyomon követését szolgáló 

adatbázis kezelő rendszer létrehozása. 

12. Általános projektmenedzsment feladatok ellátása mindkét projekt esetében.  

13. A tervezési-fejlesztési módszertan bevezetésével összefüggő koordinációs feladatok 

ellátása: A projektgazda megyei önkormányzat szerepvállalását igénylő szakmai 

feladatok koordinációja, döntés előkészítési feladatok (pl. tervegyeztető szakmai 

hálózat összetételére vonatkozó javaslatok egyeztetése, szükséges delegálások 

koordinációja). 

14. Kötelező projektkommunikációs feladatok ellátása: A kötelező nyilvánosság 

biztosításával összefüggő projektkommunikációs feladatok ellátása. 

 

Az idő rövidségére, illetve a feladat komplexitására tekintettel a megyei önkormányzat 

hivatala megkezdte a projekt benyújtásához kapcsolódó előkészítési munkálatokat.  

 

Fentiek alapján javaslom a közgyűlésnek, hogy a 100%-os támogatottságú, összefüggő 

TÁMOP ÉS TIOP projektek benyújtásával kapcsolatos döntését hozza meg. 

 

Határozati javaslat:  

 

1. A Somogy Megyei Közgyűlés  elhatározza a TÁMOP 7.2.1-11/K „ A 2014-20-as 

időszakban a megyei fejlesztések előkészítése és összehangolása az EFOP illetve az 

érintett Operatív Programok lehatárolásának vonatkozásában” és a TIOP „Somogy megyei 
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EFOP és egyéb ágazati operatív programokra vonatkozó fejlesztések előkészítéséhez és 

összehangolásához szükséges infokommunikációs eszközök biztosítása” egymással 

összefüggő, 100%-os támogatottságú projektek keretének terhére megvalósítani tervezett 

fejlesztéseket érintő támogatási konstrukció benyújtását legfeljebb 250 millió forint 

főösszeggel azzal, hogy a projektek megvalósításához önerőt biztosítani nem szükséges. 

Egyúttal a közgyűlés tudomásul veszi és jóváhagyja a megyei önkormányzat hivatala által 

végrehajtott, a projekt benyújtásához kapcsolódó előkészítési munkálatokat. 

2. A Somogy Megyei Közgyűlés felhatalmazza elnökét az 1. pont szerinti projektek 

végrehajtásával kapcsolatos támogatói okirat aláírására, és a megvalósítás végrehajtásával 

kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat, intézkedés megtételére, kötelezettség vállalására. 

 

Felelős: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

  Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Kaposvár, 2015. november 5.  

 

Jakó Gergely 

 

 

Az előterjesztést készítette:  

 

Becker Roland Barnabás 

irodavezető 

 

Az előterjesztést jóváhagyta: 

 

Dr. Sárhegyi Judit 

megyei jegyző  

 


