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1. Az adminisztratív
terhek csökkentése

ESZA

2. A szolgáltatási
szemlélet és az
etikus mûködés
megerôsítése a
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ESZA

3. Az ESZA, ERFA,
KA finanszírozású
operatív programok
végrehajtásához
kapcsolódó technikai segítségnyújtás

A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) beavatkozási logikája
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1.1.1 Közigazgatási eljárások
Kiválasztott – jelentôs ügyfélkört érintô vagy a vállalkozások számáátalakítása, hatékonyságának
ra jelentôs adminisztratív terhet jelentô – közigazgatási eljárások
javítása
esetében (adóügyek, agrár-szakigazgatási eljárások, építéshatósági
és lakhatással kapcsolatos ügyek), (hivatal-ügyfél relációban):
– a kiválasztott folyamatok felmérése,
– egyszerûsítése,
– a folyamat lebonyolításához szükséges adatigények konszolidálása,
– a szabályozás megújítása és
– a z újraszervezett folyamatok betanítása.
1.1.2 A közigazgatás szervezettKözponti közigazgatásban: Államigazgatási szervek folyamatfelméségének javítása
rése, folyamatok egyszerûsítése, erôforrás-kihasználás optimalizációja (hivatal-hivatal relációban)
2. Területi közigazgatásban: Járási hivatalok folyamatfelmérése,
feladatellátás optimalizációja, egységesebb járási szolgáltatások megteremtése (hivatal-hivatal, hivatal-közvetetten ügyfél
relációban)
1.2.1 Az ügyfél-orientált
Elektronikus szolgáltatások fejlesztése (ügyintézéshez, ügyfelekkel
közigazgatási folyamatok
történô kapcsolattartáshoz közvetlenül kapcsolódó informatikai
elektronizálása
fejlesztéseket, hivatal-ügyfél relációban), pl.
• idôpont-foglalási,
145,9
34,5
180,4
• ügykövetési,
• e lektronikus számlázási,
• ügyfél-tájékoztatási,
• n yilvános interfészekkel kialakított központosított ügyintézési
rendszerek,
• e lektronikus azonosításhoz és hitelesítéshez kapcsolódó fejlesztések stb.
1.2.2 A közigazgatáson belüli
Kapcsolódó közigazgatási folyamatok elektronizálása (hivatal-hivafolyamatok elektronizálása
tal relációban):
1. Háttérfolyamatok (amelyek közvetetten, de támogatják az ügyféllel való kapcsolattartás) elektronizálása
• é rkeztetô rendszer
• iratkezelô-iratkezelô közötti interfész (papíralapú dokumentumáramlás helyett digitális)
2. Önkormányzati ASP
1.2.3 Az egyablakos ügyintézés
Egyablakos ügyintézés kiterjesztése (hivatal-ügyfél relációban):
elérhetôségének bôvítése
1. több elintézhetô ügy (=új ügyintézési lehetôségek/ügykörök
bekapcsolása),
2. több helyen (= több kormányablak)
3. kapcsolódó kisléptékû IT fejlesztések (Idô- és helyfüggetlen
ügyintézés elôsegítése)
2.1.1 A közszolgálati szakembeA közszolgálati életpálya képzési elemével kapcsolatos fejlesztések
rek kompetenciafejlesztése
(pl. tananyag-, módszertani fejlesztés, e-megoldások)
– É letpályán kívüli képzések (pl. IT, nyelv) fejlesztése.
– Konkrét képzések megvalósítása
– Tudásmegosztást ösztönzô rendszer kialakítása (belsô tudásmegosztás, mentorálás, forgás)
Az intézkedés kiterjed az NKE-n folyó és közintézmények által
folytatott belsô képzésekre.
2.1.2 A közszolgálati életpályák
Az életpályamodell hiányzó elemeinek kidolgozása és bevezetése,
feltételeinek biztosítása
pl.:
– munkaköri kataszter, kompetencia-térkép, kompetenciamérés
– módszertani tudástár,
– nyomonkövetési rendszer
2.2.1 Kapacitásfejlesztés a korParadigmaváltást elôsegítô fejlesztések Átláthatóság növelését
rupciós esetek nagyobb arányú
szolgáló fejlesztések
73,5
17,3
90,8
felderítése, illetve megelôzése
Korrupciós kockázatok csökkentését elôsegítô fejlesztések
érdekében
e-közbeszerzés

2.3.1 Az Integrált Közszolgáltatási Információs Rendszer
bevezetése

IKIR létrehozása: adatbázis-struktúra kialakítása, létezô állami adatbázisok migrációja, jelenlegi ágazati rendszerek összekapcsolása és
lakossági elégedettségi mérés.

2.3.2 A közszolgáltatások
átszervezését megalapozó
kutatások végrehajtása

A kutatás célja a közszolgáltatások terjedelmének, területeinek,
ellátásának szervezési és mûködtetési helyzetének, trendjeinek,
innovatív módszereinek és eszközeinek tudományos igényû, rendszerszintû felmérése.
• A monitoring bizottsági tagok, társadalmi és szociális partnerek
számára hozzáférés biztosítása a Magyarországon megvalósuló
fejlesztéseket átfogó Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs
Rendszer (FAIR) egyes, az OP-k elôrehaladását jellemzô kimutatásaihoz;
• A monitoring bizottságok számára olyan elektronikus felület biztosítása, amely lehetôséget teremt a tagok számára a folyamatos
kapcsolattartásra, a fórum funkció, valamint hírlevelek használatával megvalósul a rendszeres információcsere;
• Képzéseken, szakmai rendezvényeken való részvétel az MB
tagságnak;
• Rendszeres helyszíni projektlátogatások lebonyolítása az MB
tagjainak részvételével;
• Az intézkedés támogatja az Európai Bizottság által kiadott
Partnerségi Magatartási Kódex 17. cikk 1 és 2 bekezdésében
szereplô, a partnerek adminisztratív kapacitásainak megerôsítését szolgáló intézkedések (pl. társadalmi és szociális partnerek
képzéseken, szemináriumokon, üléseken, értékelésekben való
részvétele) megvalósítását;
• A monitoring bizottságok mûködési feltételeinek biztosítása (pl.:
titkársági feladatok, a monitoring bizottsági ülések, elôkészítése,
lebonyolítása, nyomon követése) hogy a jogszabályi kötelezettségeknek, és a partnerségben betöltött szerepüknek a Bizottságok
maradéktalanul eleget tudjanak tenni.
Az intézkedés a lakosság EU-s támogatásokkal kapcsolatos ismereteinek bôvítését biztosítja országos és helyi kampányokkal, amelyek
segítenek bevonni a projektek környezetében élô lakosságot és
társadalmi, szociális, gazdasági partnereket a projektek megvalósításába.
Az intézkedés támogatja, hogy az Audit Hatóság valamennyi ESZA,
ERFA, KA által finanszírozott OP vonatkozásában lefolytatja majd
a kijelölési ellenôrzést, és auditvélemény keretében nyilatkozik az
intézmény-rendszer megfelelôségérôl.
Az intézkedés keretében az irányító hatósági, igazoló hatósági és
koordinációs funkciókhoz szükséges eszközök (pl.: irodai eszközök),
szolgáltatások (pl.: irodabérlet, fordítás, szakértôi szolgáltatások) biztosítását, a megváltozott közösségi és hazai végrehajtási
szabályok, a központi koordináció hatókörének kiterjesztése miatt
szükségessé váló fejlesztéseket (a létszámnövekedéshez kapcsolódó IT, irodai eszköz be-szerzések) fogjuk finanszírozni. Egyúttal
az intézkedés keretében biztosítjuk azon külsô szakértôi szolgáltatásokat, amelyek a koordinációs funkció megerôsítését szolgálják
(pl.: segítség hazai eljárásrendek, az intézményrendszer számára
használandó, jellemzôen elektronikus dokumentumsablonok
kidolgozása), illetve az irányító hatóságok feladatellátását segítik
(pl.: segítség támogatást igénylôknek, kedvezménye-zetteknek
készítendô útmutatók, segédanyagok kidolgozásához). Szintén ezen
intézkedés biztosítja a finanszírozást az egyeztetési feladatokkal
(kiemelten a Bizottsággal folytatott egyeztetések) összefüggô
utazásokhoz és a kapcsolódó szolgáltatásokhoz (pl.: tolmácsolás,
fordítás, szállás).
Az intézkedés finanszírozza a programok eredményességének,
hatékonyságának megítélését elôsegítô, a 1303/2013/EU rendelet
56. cikk szerinti elemzések, értékelések megvalósításához, és az
eredmények implementálásához (felhasználásához, beépítéséhez,
gyakorlatba ültetéséhez) szükséges külsô, független szakértôi
szolgáltatásokat.
Az intézkedés keretében fogjuk finanszírozni az értékelések
rendszerének mûködtetéséhez szükséges további tevékenységeket
is, mint például az értékelések eredményeinek disszeminációja (pl.:
kiadványok, konferenciák).
Az intézkedés a FAIR keretrendszeren belül az uniós finanszírozású
programok kezelésére vonatkozó ún. EUPR moduljainak kifejlesztését és a teljes rendszer biztonságos és zökkenômentes üzemeltetését fogja elsôsorban finanszírozni.
Az intézkedés keretében csak az ESZA, ERFA, KA finanszírozású
operatív programok támogatáskezelési rendszerével kapcsolatos
tevékenységek költségei kerülnek finanszírozásra. Ahol a támogatáskezelési rendszerrel kapcsolatos tevékenység (pl. egy modul
fejlesztése) a többi ESB Alap operatív programját vagy nemzeti
finanszírozású fejlesztéseket is érint, ott a költségek elszámolása az
ESB Alapok, valamint a nemzeti programalap közötti arányosítással
történik, azaz csak az ESZA, ERFA, KA alapok arányának megfelelôen számolhatók el a költségek az KÖFOP terhére.
A kapacitásbôvítés kiterjed a már bevezetett projektfelügyeleti
funkcióra is. Az intézkedés elsôsorban a nagy volumenû, önkormányzati projektek számára fog szakértôi kapacitásokat biztosítani,
a kisvolumenû projekteket végrehajtó KKV-k és kisebb önkormányzatok számára pedig projektfejlesztési tanácsadást nyújt.
Az intézkedés egyrészt bôvíteni kívánja azokat a kapacitásokat
(pl. projektmenedzsmentben jártas szakemberek) a végrehajtó
rendszeren belül, amelyek a pályázókat, illetve kedvezményezetteket tudják támogatni a projektek tervezése és a megvalósítása
során. A bôvítés mind a: belsô szakértôi kapacitások fejlesztését és
növelését lehetôvé tevô szolgáltatásokra (pl.: képzésekre, irodabérleti szolgáltatások), eszközbeszerzések finanszírozására, mind külsô
szakértôi erôforrások bevonására kiterjed.
Az intézkedés finanszírozást nyújt a tudásmegosztás eszközeihez,
pl. az intézményrendszer szereplôi számára tartott képzések, konferenciák, szemináriumok, workshopok, kiadványok, hírlevelek stb.
.Ezek a tevékenységek tematikusan elkülönülnek a 2-es prioritás
keretében tervezett közigazgatási képzésektôl, mert míg ott a közigazgatás mûködésével kapcsolatos készségfejlesztés támogatható,
addig ebbôl az in-tézkedésbôl csak az OP végrehajtási intézményrendszert jellemzô szakismereti képzések megvalósítására kerül sor
a végrehajtási intézményrendszer szereplôi számára.
Az intézkedés része lesz egy olyan ösztönzô rendszer is, amely a
programok végrehajtásában dolgozók tudásának elmélyítését célozza, specifikusan az ERFA, ESZA, KA programok lebonyolításához
kapcsolódóan. Ennek keretében a program támogatást nyújt az OP-k
megvalósításával foglalkozó intézményrendszer speciális tudással
és jelentôs tapasztalattal rendelkezô szakemberek tacit tudásának
dokumentálásához és disszeminációjához (pl. publikációk, belsô
tréningek megvalósítása, mentorálás).

3.1.1 A társadalmi-gazdasági-szociális partnerek, különösen a monitoring bizottságok
aktív szerepéhez szükséges
feltételek biztosítása

3.1.2 Az uniós támogatások
lehetôségének, eredményeinek
megismertetése a közvélemén�nyel
3.2.1 A CPR 127-ik cikk szerinti
ellenôrzések és azok feltételeinek biztosítása, színvonalának
fenntartása
3.2.2 A támogatáskezelés
menedzsmentje feltételeinek
biztosítása, színvonalának
megôrzése

Kohéziós
Alap

3.3.1 A CPR 56 cikk szerinti
értékelések megvalósítása

3.3.2 Az e-kohéziós irányelv
implementálása

3.3.3 A pályázók és kedvezményezettek kapacitásainak
támogatása

3.3.4 Az eredményes és hatékony végrehajtáshoz szükséges
kompetencia biztosítása
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POTENCIÁLIS
KEDVEZMÉNYEZETTEK

Költségvetési szervek, 100%os állami tulajdonú vállalatok
(CPR kedvezményezetti
definíciója szerint), járási
hivatalok

Költségvetési szervek, önkormányzatok, 100%-os állami
tulajdonú vállalatok (CPR
kedvezményezetti definíciója
szerint), járási hivatalok

Költségvetési szervek, önkormányzatok, 100%-os állami
tulajdonú vállalatok (CPR
kedvezményezetti definíciója
szerint), járási hivatalok

Költségvetési szervek, önkormányzatok, 100%-os állami
tulajdonú vállalatok (CPR
kedvezményezetti definíciója
szerint), járási hivatalok
Költségvetési szervek, Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Költségvetési szervek, Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Nemzeti Védelmi Szolgálat,
az e-közbeszerzési megoldás
bevezetésével megbízott
kormányzati szervezet, 100%os állami talajdonúvállalatok
(CPR kedvezményezetti
definíciója szerint), Nemzeti
Közszolgálati Egyetem,
rendvédelmi szervek
Az IKIR rendszer fejlesztésére
és üzemeltetésére kijelölt
kormányzati szervezet,
költségvetési szerv
Tudományos és felsôoktatási
intézmények, kormányzati
szervezetek
Miniszterelnökség, IH-k

Miniszterelnökség, IH-k

Audit Hatóság

Miniszterelnökség, IH-k,
Igazoló Hatóság, KSZ-ek, a
végrehajtási intézményrendszer egyéb releváns szereplôi

Miniszterelnökség, IH-k

A támogatásközvetítô rendszert fejlesztô/üzemeltetô
vagy azzal összefüggésben
tevékenykedô szervezet és
100%-os állami tulajdonú
vállalat (CPR kedvezményezetti definíciója szerint)

Miniszterelnökség, IH-k,
KSZ-ek, a végrehajtási intézményrendszer egyéb releváns
szereplôi

Miniszterelnökség, IH-k, IgH,
KSZ-ek, a végrehajtási intézményrendszer egyéb releváns
szereplôi

