
Pályázatok 
KMR 2013.





Pályázatok - NFÜ

• AIK  - Akkreditált Innovációs Klaszter (1)
• EKOP – Elektronikus közigazgatás (2)
• GOP – Gazdaságfejlesztési (1)
• Iparjog (1)
• KEOP – Környezet és Energia (12)
• KMOP – Közép-magyarországi (2)
• KÖZOP – Közlekedési (4)
• KTIA (1)
• TÁMOP – Társadalmi megújulás (4)
• TIOP – Társadalmi infrastruktúra (1)



KKV – k által pályázható
12.31-ig

• AIK-2011 Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerése

• EU_KP_12 Ösztönzés az Európai Unió 7. Kutatási-, 
technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogramjában (FP7) és 
egyéb közös EU-s kezdeményezésekben való magyar részvétel 
támogatására

• IPARJOG_12 Magyar szellemi alkotások hazai és külföldi 
iparjogvédelmi oltalmának támogatása/IPARJOG_12 

• NEMZ_12 Az EU 7. keretprogramba és egyéb közös EU-s 
kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása (1-3)



2014
• KMOP-4.7.1-13 Elektronikus helyi közigazgatási 
infrastruktúra fejlesztése (önkormányzat 2014. 01.06.)

• KTIA_NAP_13 Nemzeti Agykutatási Program (2017.01.01)

• TÁMOP - 6.2.5-B/13/1 - Szervezeti hatékonyság 
fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben - Területi 
együttműködések kialakítása (2014. 01.28.) (1)

• TÁMOP-6.2.4/B/12/1 Struktúraváltáshoz kapcsolódó 
képzést és foglalkoztatást támogató fejlesztés KMR 
(2014.02.15.) – Önkormányzat

• TIOP-2.3.3-13/1 - Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-
egészségügy) Rendszer - Térségi, funkcionálisan integrált 
intézményközi információs rendszerek kiépítéséhez 
szükséges helyi infrastruktúra fejlesztések (2014. 01. 02.) (1-
2 Központi költségvetési szerv)



Munkaügyi központ helyi kirendeltsége

TÁMOP 1.1.4 „Munkaerő-piaci program a hátrányos 

helyzetűek ”foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi 
Régióban

A program megvalósítása konzorciumban:

ESZA Nonprofit Kft. (közreműködő szervezet)

A program időtartama:

2011.05.01–2014.06.30 



Elért eredmények

támogatási költségek: 2 815 093 650
működési költségek: 509 743 055

tartalék: 10 663 295
összesen: 3 335 500 000

2011. év kötelezettségvállalása/kifizetés: 136 319 855

2012. év kötelezettségvállalása/kifizetés: 1 199 566 223

2013. év 
kötelezettségvállalása: 1 095 115 831

2014. évre áthúzódó kötelezettségvállalás: 211 342 334

összesen: 2 642 344 243

felhasználható szabad megyei keret: 172 749 407

Várható
Pest megyei 
felhasználás

131 fő folyamatos 
bevonása

és
további bevonások a 
szabad keret terhére

(képzés és támogatás)



TÁMOP 1.1.1-12 kiemelt projekt

Célja: a megváltozott munkaképességű rehabilitációs
ellátásban részesülő személyek munkaerő-piaci
integrációjának elősegítése

– Fő célcsoport: rehabilitációs ellátásban részesülő ügyfelek

– Kiterjesztett célcsoport*: rehabilitációs járadékban 
részesülők

– Projektidőtartam: 2012.11.01-től 2015.06.30-ig (32 
hónap)

– Bevonási időszak: 2014.06.30-ig

– Projektzárás: 2015.06.30.

– Forrás: 11 700 000 000.- forint 

– A támogatási forrásokból Budapest - Pest megye 
részaránya 17%.



Támogatási eszközök

– Bérköltség-támogatás

– időtartam: 5 hónap

– Támogatás intenzitás: bér + SzHA 100%-a

– Támogatás maximuma: 150.000 Forint/hó

– REHAB kártya kedvezmény igénybe vehető

– Munkába  járás támogatása a támogatott foglalkoztatás 
időtartamára.

– Képzések támogatása

– Tanfolyami díj + utazási költség támogatása

– Humánszolgáltatások (belső – külső szolgáltatás, 
kompetencia-fejlesztés)

– Utazás költségeinek megtérítése a szolgáltatáshoz, képzési 
és foglalkozás egészségügyi vizsgálatokhoz.



Köszönöm a figyelmet!

Mihók Viktória

PMKIK

mihok.viktoria@pmkik.hu


