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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1157/2017. (III. 21.) Korm. határozata
a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat és az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési
keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
1. A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016.
(I. 20.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat] 1. melléklete az 1. melléklet szerint
módosul.
2. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.)
Korm. határozat [a továbbiakban: 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat]
a)
1. melléklete a 2. melléklet,
b)
2. melléklete a 3. melléklet
szerint módosul.
3. Az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 1. melléklet 11. pontjában foglalt táblázat
3.1. B:20 mezőjében az „útravaló” szövegrész helyébe az „Útravaló” szöveg,
3.2. C:21 mezőjében az „1,80” szövegrész helyébe a „0,60” szöveg,
3.3. C:24 mezőjében az „1,48” szövegrész helyébe a „0,48” szöveg
lép.
4. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat
4.1. 1. pont e) alpontjában a „2. mellékletben foglalt táblázat E oszlopában” szövegrész helyébe az „1. melléklet
1–3. pontjában foglalt táblázatok C oszlopában” szöveg, a „16,80” szövegrész helyébe a „14,06” szöveg,
4.2. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat
4.2.1. A:4 mezőjében az „EFOP-1.1.3-16” szövegrész helyébe az „EFOP-1.1.3-17” szöveg,
4.2.2. E:4 mezőjében a „2016. december” szövegrész helyébe a „2017. március” szöveg,
4.2.3. A:6 mezőjében az „EFOP-1.2.1-15” szövegrész helyébe az „EFOP-1.2.1-16” szöveg,
4.2.4. E:11 mezőjében a „2017. január” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. februárban” szöveg,
4.2.5. E:14 mezőjében a „2017. január” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. februárban” szöveg,
4.2.6. E:16 mezőjében a „2016. december” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. januárban” szöveg,
4.2.7. E:16a mezőjében a „január” szövegrész helyébe a „március” szöveg,
4.2.8. E:20 mezőjében a „2016. december” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. februárban” szöveg,
4.2.9. E:22 mezőjében a „2017. január” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. januárban” szöveg,
4.2.10. B:23 mezőjében az „egyházak” szövegrész helyébe az „egyházak és a civil szervezetek” szöveg,
4.2.11. E:23 mezőjében a „2017. január” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. februárban” szöveg,
4.2.12. C:23a mezőjében a „4,33” szövegrész helyébe az „5,03” szöveg,
4.2.13. E:23a mezőjében a „január” szövegrész helyébe a „március” szöveg,
4.2.14. C:24 mezőjében a „3,00” szövegrész helyébe a „3,60” szöveg,
4.2.15. A:26a mezőjében az „EFOP-1.4.4-16” szövegrész helyébe az „EFOP-1.4.4-17” szöveg,
4.2.16. B:26a mezőjében a „shej – Nagylány –” szövegrész helyébe a „Shej – Nagylány – Fátă máré” szöveg,
4.2.17. E:26a mezőjében a „2016. december” szövegrész helyébe a „2017. március” szöveg,
4.2.18. E:27 mezőjében a „január” szövegrész helyébe a „március” szöveg,
4.2.19. E:28 mezőjében a „2016. december” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. decemberben” szöveg,
4.2.20. E:29 mezőjében a „2016. december” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. decemberben” szöveg,
4.2.21. E:36 mezőjében a „január” szövegrész helyébe a „március” szöveg,
4.2.22. E:37 mezőjében a „2016. december” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. februárban” szöveg,
4.2.23. E:38a mezőjében a „január” szövegrész helyébe a „március” szöveg,
4.2.24. E:38b mezőjében a „2017. január” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. februárban” szöveg,
4.2.25. E:41 mezőjében a „január” szövegrész helyébe a „március” szöveg,
4.2.26. E:44 mezőjében a „2016. december” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. decemberben” szöveg,
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4.3.

4.4.

3989

4.2.27. E:45a mezőjében a „január” szövegrész helyébe a „március” szöveg,
4.2.28. E:47 mezőjében a „január” szövegrész helyébe a „március” szöveg,
4.2.29. E:48 mezőjében a „2016. november” szövegrész helyébe a „2017. március” szöveg,
1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat
4.3.1. C:2 mezőjében a „3,02” szövegrész helyébe a „4,59” szöveg,
4.3.2. C:5 mezőjében a „35,00” szövegrész helyébe a „21,88” szöveg,
4.3.3. E:5 mezőjében a „2017. január” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. januárban” szöveg,
4.3.4. E:6 mezőjében a „január” szövegrész helyébe a „március” szöveg,
4.3.5. C:11 mezőjében a „10,00” szövegrész helyébe a „12,01 (ebből indikatív önerő: 2,01)” szöveg,
4.3.6. C:14 mezőjében a „12,00” szövegrész helyébe a „2,00” szöveg,
4.3.7. E:14 mezőjében a „január” szövegrész helyébe a „június” szöveg,
4.3.8. E:16a mezőjében a „január” szövegrész helyébe a „március” szöveg,
4.3.9. E:16b mezőjében a „2016. december” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. decemberben”
szöveg,
1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat
4.4.1. C:2 mezőjében a „3,00” szövegrész helyébe az „1,26” szöveg,
4.4.2. A:5 mezőjében az „EFOP-3.1.4-VEKOP-15” szövegrész helyébe az „EFOP-3.1.4-15” szöveg,
4.4.3. C:5 mezőjében a „6,00 (ebből VEKOP: 1,80)” szövegrész helyébe az „5,90” szöveg,
4.4.4. C:6 mezőjében a „10,00” szövegrész helyébe a „12,90” szöveg,
4.4.5. C:7 mezőjében a „6,55” szövegrész helyébe a „6,98” szöveg,
4.4.6. E:7 mezőjében a „2016. december” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. januárban” szöveg,
4.4.7. A:8a mezőjében az „EFOP-3.1.8-16” szövegrész helyébe az „EFOP-3.1.8-17” szöveg,
4.4.8. E:8a mezőjében a „2016. december” szövegrész helyébe a „2017. március” szöveg,
4.4.9. A:8b mezőjében az „EFOP-3.1.9-16” szövegrész helyébe az „EFOP-3.1.9-17” szöveg,
4.4.10. E:8b mezőjében a „2016. december” szövegrész helyébe a „2017. március” szöveg,
4.4.11. A:8c mezőjében az „EFOP-3.1.10-16” szövegrész helyébe az „EFOP-3.1.10-17” szöveg,
4.4.12. E:8c mezőjében a „2016. december” szövegrész helyébe a „2017. március” szöveg,
4.4.13. C:10 mezőjében a „9,00” szövegrész helyébe a „2,00” szöveg, a „2,70” szövegrész helyébe a „0,60”
szöveg,
4.4.14. E:11 mezőjében a „január” szövegrész helyébe a „március” szöveg,
4.4.15. C:12 mezőjében a „46,94” szövegrész helyébe a „45,35” szöveg,
4.4.16. C:13 mezőjében a „9,00” szövegrész helyébe a „8,00” szöveg,
4.4.17. E:13 mezőjében a „január” szövegrész helyébe a „március” szöveg,
4.4.18. C:17 mezőjében az „1,70” szövegrész helyébe a „2,07” szöveg,
4.4.19. E:18a mezőjében a „2016. december” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. decemberben”
szöveg,
4.4.20. C:19 mezőjében az „5,00” szövegrész helyébe a „7,00” szöveg,
4.4.21. C:24 mezőjében a „24,00” szövegrész helyébe a „25,20” szöveg,
4.4.22. C:26 mezőjében az „5,92” szövegrész helyébe az „1,94” szöveg, az „1,48” szövegrész helyébe a „0,48”
szöveg,
4.4.23. E:26 mezőjében a „január” szövegrész helyébe a „március” szöveg,
4.4.24. C:27 mezőjében a „3,70” szövegrész helyébe az „5,10” szöveg,
4.4.25. C:28 mezőjében a „20,00” szövegrész helyébe a „22,20” szöveg
4.4.26. C:29 mezőjében a „15,94” szövegrész helyébe a „19,54” szöveg,
4.4.27. E:29 mezőjében a „2016. december” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. decemberben” szöveg,
4.4.28. E:30 mezőjében a „2016. december” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. decemberben” szöveg,
4.4.29. E:31 mezőjében a „2017. január” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. januárban” szöveg,
4.4.30. E:32a mezőjében a „2016. december” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. decemberben”
szöveg,
4.4.31. E:36 mezőjében a „2016. december” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. decemberben” szöveg,
4.4.32. E:37 mezőjében a „január” szövegrész helyébe a „március” szöveg,
4.4.33. E:38 mezőjében a „január” szövegrész helyébe a „március” szöveg,
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4.5.

2. mellékletében foglalt táblázat
4.5.1. F:6 mezőjében a „2017. január” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. februárban” szöveg,
4.5.2. C:9 mezőjében a „Nemzeti Művelődési Intézet” szövegrész helyébe az „NMI Művelődési Intézet
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság” szöveg,
4.5.3. D:13 mezőjében a „3,00” szövegrész helyébe a „3,60” szöveg,
4.5.4. F:14a mezőjében a „2017. január” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. februárban” szöveg,
4.5.5. F:21b mezőjében a „2017. január” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. februárban” szöveg,
4.5.6. F:24 mezőjében a „január” szövegrész helyébe a „március” szöveg,
4.5.7. F:27 mezőjében a „2016. december” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. decemberben” szöveg,
4.5.8. E:39 mezőjében a „–” szövegrész helyébe a „2,01” szöveg,
4.5.9. D:44 mezőjében a „3,00” szövegrész helyébe az „1,26” szöveg,
4.5.10. D:48 mezőjében a „10,00” szövegrész helyébe a „12,90” szöveg,
4.5.11. D:53 mezőjében a „46,94” szövegrész helyébe a „45,35” szöveg,
4.5.12. F:62a mezőjében a „2017. január” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. januárban” szöveg,
4.5.13. C:64 mezőjében az „Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ” szövegrész helyébe az „Állami
Egészségügyi Ellátó Központ” szöveg

lép.
5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1.

Az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 1. melléklet 11. pontjában foglalt táblázat a következő 21a. sorral egészül ki:
(A)

(B)

(C)

(1.)

(Felhívás azonosító jele)

(Felhívás neve)

[Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program terhére
történő finanszírozás
(Mrd Ft)]

21a.

EFOP-3.2.15-VEKOP-17

A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív
oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása

3,17

„

”
2.

Az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 1. melléklet 11. pontjában foglalt táblázat 24a. sora helyébe a következő sor lép:
(A)

(B)

(1.)

(Felhívás azonosító jele)

(Felhívás neve)

„
24a.

EFOP-3.4.6-VEKOP-17

Intézményi irányítás fejlesztése a felsőoktatásban
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1. melléklet az 1157/2017. (III. 21.) Korm. határozathoz

(C)
[Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program terhére
történő finanszírozás
(Mrd Ft)]

1,00
”

3.

Az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 1. melléklet 11. pontjában foglalt táblázat a következő 25. sorral egészül ki:
(A)

(B)

(1.)

(Felhívás azonosító jele)

(Felhívás neve)

25.

EFOP-3.6.3-VEKOP-16

Felsőoktatási hallgatók tudományos műhelyeinek és programjainak támogatása

(C)
[Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program terhére
történő finanszírozás
(Mrd Ft)]

„
2,72
”

3991

1.

Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 5a–5c. sorral egészül ki:
(A)
(Felhívás azonosító
jele)

(1.)

3992

2. melléklet az 1157/2017. (III. 21.) Korm. határozathoz

(B)
(Felhívás neve)

(C)
[Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)]

(D)
(Felhívás meghirdetésének
módja)

(E)
(Felhívás meghirdetésének
tervezett ideje)

4,00
(ebből indikatív önerő:
1,20)

standard

2017. március

3,00

egyszerűsített

2017. március

6,00

standard

2017. március

„
5a.

EFOP-1.1.5-17

5b.

EFOP-1.1.6-17

5c.

EFOP-1.1.7-17

A fogyatékkal élők mindennapjait segítő infokommunikációs alapú távszolgáltatás
kialakítása
Megváltozott munkaképességű személyek csoportos és egyéni foglalkoztatásának
elősegítése
Hátrányos helyzetű személyek munkaerő-piaci integrációjának segítése helyi
eszközökkel

”
2.

Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 23b. sorral egészül ki:
(A)
(Felhívás azonosító
jele)

(1.)

„
23b.

EFOP-1.3.9-17

(B)
(Felhívás neve)

Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása

(C)
[Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)]

(D)
(Felhívás meghirdetésének
módja)

(E)
(Felhívás meghirdetésének
tervezett ideje)

4,00

standard

2017. március
”

3.

(1.)

Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 31a. és 31b. sora helyébe a következő sorok lépnek, és a táblázat a következő 31c. sorral egészül ki:
(A)
(Felhívás azonosító
jele)

(B)
(Felhívás neve)

(C)
[Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)]

(D)
(Felhívás meghirdetésének
módja)

(E)
(Felhívás meghirdetésének
tervezett ideje)

1,20

egyszerűsített

2017. március

7,00
11,43
(ebből VEKOP: 3,43)

standard

2017. március
Meghirdetve 2017.
februárban

„
EFOP-1.6.3-17

31b.

EFOP-1.7.1-17
EFOP-1.8.0VEKOP-17

31c.

Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi
esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan
Az egymást erősítő, elmaradottságot konzerváló területi folyamatok megtörése
Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése

kiemelt

”
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31a.

Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 34. sora helyébe a következő sor lép:
(A)
(Felhívás azonosító
jele)

(1.)

(B)
(Felhívás neve)

(C)
[Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)]

(D)
(Felhívás meghirdetésének
módja)

(E)
(Felhívás meghirdetésének
tervezett ideje)

6,80

egyszerűsített

2017. március

„
34.

EFOP-1.8.5-17

Menő menzák az iskolákban – Egészséges étkezést és életstílust népszerűsítő
programok

”
5.

Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 38c. sora helyébe a következő sor lép, és a táblázat a következő 38d. és 38e. sorral egészül ki:
(A)
(Felhívás azonosító
jele)

(1.)

(B)
(Felhívás neve)

(C)
[Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)]

(D)
(Felhívás meghirdetésének
módja)

(E)
(Felhívás meghirdetésének
tervezett ideje)

5,00

standard

2017. március

4,56

standard

2017. március

2,44

standard

2017. március
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4.

„
38c.
38d.
38e.

EFOP1.8.11-17
EFOP1.8.19-17
EFOP1.8.20-17

Az egészségtudatos fogyasztóvá válás helyi szintű elősegítése
Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügy
helyi kapacitás fejlesztése
Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügy
helyi kapacitás fejlesztése a mentális egészség területén

”
6.

(1.)

„
45b.

Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 45b. sorral egészül ki:
(A)
(Felhívás azonosító
jele)

EFOP-1.9.9-17

(B)
(Felhívás neve)

Még jobb kezekben – bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése

(C)
[Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)]

(D)
(Felhívás meghirdetésének
módja)

(E)
(Felhívás meghirdetésének
tervezett ideje)

1,50

egyszerűsített

2017. március
”

3993

3994

7.

Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 46a. és 46b. sorral egészül ki:
(A)
(Felhívás azonosító
jele)

(1.)

(B)
(Felhívás neve)

(C)
[Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)]

(D)
(Felhívás meghirdetésének
módja)

(E)
(Felhívás meghirdetésének
tervezett ideje)

„
46a.

EFOP1.10.2-17

Egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés

5,97

standard

2017. március

46b.

EFOP1.11.1-17

Kísérleti programok a szociális gazdaság erősítése és a leghátrányosabb helyzetű
csoportok elhelyezkedése érdekében non-profit szervezetek és vállalkozások
együttműködése révén

5,00

standard

2017. március
”

8.

Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következő 7a. sorral egészül ki:
(A)
(Felhívás azonosító
jele)

(1.)

(B)
(Felhívás neve)

(C)
[Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)]

(D)
(Felhívás meghirdetésének
módja)

(E)
(Felhívás meghirdetésének
tervezett ideje)

55,42

standard

2017. március

„
7a.

EFOP-2.2.5-17

Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése –
intézményi férőhely kiváltás 2023-ig

”
9.

(1.)

Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következő 16g. sorral egészül ki:
(A)
(Felhívás azonosító
jele)

(B)
(Felhívás neve)

(C)
[Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)]

(D)
(Felhívás meghirdetésének
módja)

(E)
(Felhívás meghirdetésének
tervezett ideje)

1,00

standard

2017. március

„
16g.

EFOP-2.3.1-17

Infrastrukturális beruházások a leginkább elmaradott járások területi felzárkóztatása
érdekében

”
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Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat a következő 17b. sorral egészül ki, és a táblázat 17c. sora helyébe a következő sor lép:
(A)
(Felhívás azonosító
jele)

(1.)

(B)
(Felhívás neve)

(C)
[Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)]

(D)
(Felhívás meghirdetésének
módja)

(E)
(Felhívás meghirdetésének
tervezett ideje)

„
17b.

EFOP3.2.13-17

Az alap- és középfokú iskolák pályaorientációs tevékenységét, kiemelten az MTMI
készségeket és kompetenciákat támogató pályaorientációs szakmai módszertan átfogó
megalapozása és fejlesztése

1,00

standard

2017. március

17c.

EFOP3.2.14-17

Nyelvtanulással a boldogulásért

3,30

standard

2017. március
”

11.

(1.)
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10.

Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat a következő 17d. sorral egészül ki:
(A)
(Felhívás azonosító
jele)

(B)
(Felhívás neve)

(C)
[Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)]

(D)
(Felhívás meghirdetésének
módja)

(E)
(Felhívás meghirdetésének
tervezett ideje)

10,56
(ebből VEKOP: 3,17)

kiemelt

2017. március

„
17d.

EFOP-3.2.15VEKOP-17

A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések,
innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása

”
12. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 21. és 21a. sora helyébe a következő sorok lépnek, és a táblázat a következő 21b. és 21c. sorral
egészül ki:

(1.)

(A)
(Felhívás azonosító
jele)

(B)
(Felhívás neve)

(C)
[Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)]

(D)
(Felhívás meghirdetésének
módja)

(E)
(Felhívás meghirdetésének
tervezett ideje)

1,19

standard

Meghirdetve 2017.
februárban

10,83

standard

2017. március

4,50

standard

2017. március

3,00

standard

2017. március

„
21.

EFOP-3.3.4-17

21a.

EFOP-3.3.5-17

21b.

EFOP-3.3.6-17

21c.

EFOP-3.3.7-17

A népmese anyanyelvi kompetenciafejlesztő szerepének erősítése az informális és nem
formális tanulásban
Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti
megvalósítása
Természettudományos élménypedagógiai programkínálat és természettudományos
élményközpontok fejlesztése
Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása a köznevelési
intézményekben

”

3995

3996

13.

Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat a következő 26a. sorral egészül ki:
(A)
(Felhívás azonosító
jele)

(1.)

(B)
(Felhívás neve)

(C)
[Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)]

(D)
(Felhívás meghirdetésének
módja)

(E)
(Felhívás meghirdetésének
tervezett ideje)

3,99
(ebből VEKOP: 1,00)

standard

2017. március

„
EFOP-3.4.6VEKOP-17

26a.

Intézményi irányítás fejlesztése a felsőoktatásban

”
14.

Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat a következő 27a. sorral egészül ki:
(A)
(Felhívás azonosító
jele)

(1.)

(B)
(Felhívás neve)

(C)
[Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)]

(D)
(Felhívás meghirdetésének
módja)

(E)
(Felhívás meghirdetésének
tervezett ideje)

1,35

standard

2017. március

„
27a.

EFOP-3.5.2-17

Duális és gyakorlatorientált felsőoktatási képzések fejlesztése és oktatási innováció a
szociális munka és a segítő szakmák terén valamint a mérnökpedagógia és a szakmai
tanári szakok esetében

”
15.

(1.)

Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat a következő 39. sorral egészül ki:
(A)
(Felhívás azonosító
jele)

(B)
(Felhívás neve)

(C)
[Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)]

(D)
(Felhívás meghirdetésének
módja)

(E)
(Felhívás meghirdetésének
tervezett ideje)

4,90

standard

2017. március

„
39.

EFOP-3.11.1-17

„Szülő-Suli” – a tanulók iskolai előmenetelének javítása és a korai lemorzsolódás
visszaszorítása az iskola-család együttműködésére alapozott egyéni fejlesztésen
keresztül

”
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Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 4. és 5. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4. Az infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében című 4. prioritás

1.

A
Felhívás azonosító
jele

B
Felhívás neve

Egyes egyházi oktatási infrastrukturális fejlesztések

C
Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

D
Felhívás meghirdetésének
módja

E
Felhívás meghirdetésének
tervezett ideje

14,42

standard

Meghirdetve 2015.
decemberben

60,55

standard

2017. március

29,62

standard

2017. március

2.

EFOP-4.1.1-15

3.

EFOP-4.1.2-16

4.

EFOP-4.1.3-17

5.

EFOP-4.1.5-16

Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése

16,24

standard

6.

EFOP-4.1.6-16

A köznevelés támogató szerepének erősítése

5,00

standard

7.

EFOP-4.1.7-16

A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő
infrastrukturális fejlesztései

2,00

standard

8.

EFOP-4.1.8-16

A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései

2,00

standard

9.

EFOP-4.1.9-16

A múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései

1,00

standard

10.

EFOP-4.2.1-16

Felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése

29,00

standard

11.

EFOP-4.2.2-16

Skill laborok fejlesztése

8,00

kiemelt

„Iskola 2020”
Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció
elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében
Állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális
fejlesztése
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16.

Meghirdetve 2017.
januárban
Meghirdetve 2017.
januárban
Meghirdetve 2016.
decemberben
Meghirdetve 2016.
decemberben
Meghirdetve 2016.
decemberben
Meghirdetve 2016.
novemberben
Meghirdetve 2016.
szeptemberben

3997

3998

5. Pénzügyi eszközök alkalmazása a társadalmi együttműködés erősítése érdekében, valamint társadalmi innováció és transznacionális együttműködések című 5. prioritás

1.

2.
3.
4.
5.
6.

A
Felhívás azonosító
jele

EFOP-5.1.1-17
EFOP-5.2.1-17
EFOP-5.2.2-17
EFOP-5.2.3-17
EFOP-5.2.4-17

B
Felhívás neve

Pénzügyi eszköz
Társadalmi innovációk – Új módszerek kipróbálása (Pilot)
Transznacionális együttműködések
Társadalmi innováció – Óvodai Esélypontok
Társadalmi innovációk – Adaptációk, új módszerek kiterjesztése

C
Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

D
Felhívás meghirdetésének
módja

E
Felhívás meghirdetésének
tervezett ideje

1,37
1,00
5,39
1,00
2,39

standard
standard
standard
Standard
standard

2017. június
2017. március
2017. március
2017. március
2017. március
”
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Hatályát veszti az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet
1. pontjában foglalt táblázat 29a. sora,
1. pontjában foglalt táblázat 38. sora,
2. pontjában foglalt táblázat 3a. sora,
2. pontjában foglalt táblázat 12. sora,
2. pontjában foglalt táblázat 16c. sora.
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17.
a)
b)
c)
d)
e)

3999

1.

2.

Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat C:2 mezője helyébe a következő mező lép:
(A)

(C)

(1.)

(Felhívás azonosító jele)

(Támogatást igénylő neve)

(2.)

(EFOP-1.1.1-15)

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
(konzorciumvezető)
Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat C:13 mezője helyébe a következő mező lép:

(1.)

(13.)

3.

4000

3. melléklet az 1157/2017. (III. 21.) Korm. határozathoz

(A)

(C)

(Felhívás azonosító jele)

(Támogatást igénylő neve)

(EFOP-1.4.1-16)

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
(konzorciumvezető)
Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi
Kutatóközpont,
Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat C:14a mezője helyébe a következő mező lép:

(1.)

(14a.)

(A)

(C)

(Felhívás azonosító jele)

(Támogatást igénylő neve)

(EFOP-1.8.0-VEKOP-17)

Országos Tisztifőorvosi Hivatal
(konzorciumvezető)
Állami Egészségügyi Ellátó Központ,
Semmelweis Egyetem,
Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet,
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
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Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat C:25–C:29 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

(1.)

(A)

(C)

(Felhívás azonosító jele)

(Támogatást igénylő neve)

(25.)

(EFOP-1.9.4-VEKOP-16)

(26.)

(EFOP-1.9.5-VEKOP-16)

(27.)

(EFOP-1.9.6-16)

(28.)

(EFOP-1.9.7-16)

(29.)

(EFOP-1.10.1-VEKOP-16)

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
(konzorciumvezető)
Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató
Intézet,
Oktatási Hivatal,
Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság
(konzorciumvezető)
Országos Tisztifőorvosi Hivatal,
Klebelsberg Központ,
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság,
Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság,
Oktatási Hivatal
Állami Egészségügyi Ellátó Központ
(konzorciumvezető)
Országos Tisztifőorvosi Hivatal,
Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi
Intézet,
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen
Működő Részvénytársaság,
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
(konzorciumvezető)
Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság
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4.

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

4001

Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat C:45 mezője helyébe a következő mező lép:

(1.)

(45.)

(A)

(C)

(Felhívás azonosító jele)

(Támogatást igénylő neve)

(EFOP-3.1.2-16)

Eszterházy Károly Egyetem
(konzorciumvezető)
Oktatási Hivatal,
Pécsi Tudományegyetem,
Eötvös Loránd Tudományegyetem,
Szegedi Tudományegyetem,
Debreceni Egyetem,
Nyíregyházi Egyetem,
Miskolci Egyetem

4002

5.
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Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 47. sora helyébe a következő sor lép:
(A)

(1.)

(B)

(C)

(Felhívás
azonosító jele)

(Projekt megnevezése)

(Támogatást igénylő neve)

EFOP3.1.4-15

Ösztöndíj és mentorálási
támogatás hátrányos
helyzetű tanulóknak
– Útravaló
ösztöndíjprogram

Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő
(konzorciumvezető)
Klebelsberg Központ

(D)

(E)

(F)

(G)

[Projekt indikatív
támogatási kerete
(Mrd Ft)]

[Magyarország
központi
költségvetéséből
megtéríthető
indikatív önerő
(Mrd Ft)]

(Projekt
benyújtásának
várható ideje)

(Szakmai elvárások)

„

47.

7.

5,90

–

Meghirdetve
2015.
októberben

A program célja, hogy tanévenként legalább 9000 fő
hátrányos helyzetű, elsősorban roma tanuló vegyen részt az
Útravaló ösztöndíjprogramban, és részesüljön a program
szerinti mentorálásban. Biztosítani kell a program egészének
monitoringját, továbbá a bevont mentorok szakmai
támogatását.
”
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6.

Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat D:48 mezője helyébe a következő mező lép:

(1.)

(48.)

(A)
(Felhívás
azonosító
jele)

(EFOP3.1.5-16)

(D)
(Szakmai elvárások)

A kiemelt projekt célja a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése és
csökkentése, a köznevelés hátránykompenzációs és esélyteremtő
képességének növelése. A kiemelt projekt hozzájárul a minőségi
oktatáshoz való hozzáférés javításához, az oktatási egyenlőtlenségek
csökkentéséhez, valamint – a hátránycsökkentő óvodai fejlesztő
programok kidolgozásával és (tovább)fejlesztésével, családközpontú jó
gyakorlatok összegyűjtésével és elterjesztésével, valamint a szakemberek
fejlesztésével – az Óvodai nevelés országos alapprogramban rögzített
hátránycsökkentő szerep eredményes megvalósításához. A kiemelt
projekt továbbá hozzájárul az ágazatközi partnerségi együttműködés
megerősítéséhez és az iskolai lemorzsolódással kapcsolatos köznevelési
intézményi adatszolgáltatások minőségének növelését támogató
intézkedések megvalósításához.

4003

4004

8.

Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 51. sora helyébe a következő sor lép:
(A)

(1.)

(Felhívás
azonosító jele)

(B)

(Projekt megnevezése)

(C)

(Támogatást igénylő neve)

(D)

(E)

(F)

(G)

[Projekt indikatív
támogatási kerete
(Mrd Ft)]

[Magyarország
központi
költségvetéséből
megtéríthető
indikatív önerő
(Mrd Ft)]

(Projekt
benyújtásának
várható ideje)

(Szakmai elvárások)

„
A kiemelt projekt célja a köznevelés tartalmi szabályozóinak
megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztésének folytatása
2,00
Meghirdetve
EFOP-3.2.2Eszterházy Károly
és a hiányos ellátottságú műveltségterületek, tantárgyak,
(ebből
–
2016.
51.
VEKOP-15
Egyetem
évfolyamok esetén tankönyvek fejlesztése, digitális
VEKOP: 0,60)
januárban
tartalomfejlesztés megvalósítása, és a Nemzeti Köznevelési
Portál tartalmi fejlesztése.
”
9.
Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 58a. sorral egészül ki:
A köznevelés tartalmi
szabályozóinak és
pedagógiai módszertani
eszköztárának fejlesztése

(A)

(1.)

(Felhívás
azonosító jele)

(B)

(C)

(Projekt megnevezése)

(Támogatást igénylő neve)

A köznevelés
keretrendszeréhez
kapcsolódó mérésiértékelési és digitális
fejlesztések, innovatív
oktatásszervezési eljárások
kialakítása, megújítása

Oktatási Hivatal
(konzorciumvezető)
Eszterházy Károly
Egyetem,
Digitális Jólét Nonprofit
Korlátolt Felelősségű
Társaság,
Magyar Tudományos
Akadémia vagy a Magyar
Tudományos Akadémia
kutatóintézet-hálózatába
tartozó kutatóintézet vagy
kutatóközpont

(D)

(E)

(F)

(G)

[Projekt indikatív
támogatási kerete
(Mrd Ft)]

[Magyarország
központi
költségvetéséből
megtéríthető
indikatív önerő
(Mrd Ft)]

(Projekt
benyújtásának
várható ideje)

(Szakmai elvárások)

2017.
március

A kiemelt projekt célja a vizsgarendszer feladatállományának
karbantartása, a mérés-értékelés, valamint a keletkezett
mérési eredmények folyamatos értékelése, elemzése.
A projekt célja továbbá a mérési eredmények
visszacsatolásával és a tanítási gyakorlatba beépítésével
a lemorzsolódás és a végzettség nélküli iskolaelhagyás
csökkentése, valamint a Magyarország Digitális Oktatási
Stratégiájához kapcsolódó rendszerszintű fejlesztések
megvalósításának elősegítése. Kialakításra és megújításra
kerülnek a kompetenciafejlesztést támogató innovatív
oktatásszervezési eljárások, amelyek erősítik az informális,
nyitott nevelési-tanulási környezetben történő oktatást.

„

EFOP3.2.15VEKOP-17

10,56
(ebből
VEKOP: 3,17)

–

”
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58a.

Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 62. sora helyébe a következő sor lép:
(A)

(1.)

(Felhívás
azonosító jele)

(B)

(Projekt megnevezése)

(C)

(Támogatást igénylő neve)

(D)

(E)

(F)

(G)

[Projekt indikatív
támogatási kerete
(Mrd Ft)]

[Magyarország
központi
költségvetéséből
megtéríthető
indikatív önerő
(Mrd Ft)]

(Projekt
benyújtásának
várható ideje)

(Szakmai elvárások)

„

62.

EFOP-3.4.5VEKOP-17

Rendszerszintű fejlesztések
és hozzáférés bővítését
szolgáló ágazati programok
a felsőoktatásban

Oktatási Hivatal

1,94
(ebből
VEKOP: 0,48)

–

2017.
március

A projekt célja a felsőfokúnak megfelelő szintű oktatásban
való részvétel növelése, annak minőségének és
hozzáférhetőségének javítását szolgáló központi mérési
értékelési rendszerek és jelzőrendszerek bővítése, fejlesztése,
kiterjesztése, amely magában foglalja:
a) a pályakövetés és a köznevelési kimenetek
összekapcsolását,
b) a bemeneti és a kimeneti felsőoktatási kompetenciamérés
kifejlesztését,
c) a kredit-előrehaladás, lemorzsolódás vizsgálatát,
d) a szociálisdimenzió-mérést a jelentkezők, belépők,
hallgatók, végzettek körében, és
e) a tanulmányi rendszerek jelző funkcióinak bővítését.
A projekt keretében az intézményi hatékonyságnövelést
célzó fejlesztések közé tartozik az intézményirányítási és
-mérő rendszerek, valamint jelző funkcióinak bővítése,
továbbá ezek közmű-átalakítása.
A felsőfokúnak megfelelő szintű oktatásban való részvétel
növelése érdekében a projekt keretében a tudományos és
felsőoktatási tartalmakhoz való hozzáférés növelése, azok
központi, elektronikus közzétételének bővítése, az
intézményi és központi tartalomszolgáltatások
átjárhatóságának megteremtése, nemzetközi
összehasonlításban elismert tananyagok fordítása és
közzététele, valamint az online, digitális tartalmak, nyitott
oktatási tartalomként (OER) történő fejlesztésének
támogatása is megvalósul.
”
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10.

4005

Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 68. sora helyébe a következő sor lép:
(A)

(Felhívás
azonosító jele)

(1.)

4006

11.

(B)

(C)

(Projekt megnevezése)

(Támogatást igénylő neve)

Skill laborok fejlesztése

Állami Egészségügyi
Ellátó Központ
(konzorciumvezető)
Debreceni Egyetem,
Pécsi Tudományegyetem,
Szegedi
Tudományegyetem

(D)

(E)

(F)

(G)

[Projekt indikatív
támogatási kerete
(Mrd Ft)]

[Magyarország
központi
költségvetéséből
megtéríthető
indikatív önerő
(Mrd Ft)]

(Projekt
benyújtásának
várható ideje)

(Szakmai elvárások)

„

EFOP4.2.2-16

66.

12.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

8,00

–

Meghirdetve
2016.
szeptemberben

A projekt célja olyan demonstrációs egységek kialakítása és
felszerelése egészségügyi szolgáltató intézményeknél,
amelyek lehetőséget biztosítanak a szakképzésben és a
továbbképzésben résztvevő egészségügyi szakdolgozók,
valamint az orvosképzésben és az orvos továbbképzésben
részesülők számára az ápolás-gondozás és egyéb, invazív és
noninvazív beavatkozások gyakorlására.
”

Hatályát veszti az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
C:24 mezőjében a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (konzorciumvezető)” szövegrész,
40. sora,
C:44 mezőjében a „ , Szegedi Tudományegyetem” szövegrész,
G:44 mezőjében a „hátránycsökkentő óvodai fejlesztő programok kidolgozásával és (tovább)fejlesztésével, családközpontú jó gyakorlatok összegyűjtésével és elterjesztésével,
valamint a szakemberek fejlesztésével” szövegrész,
C:49 mezőjében a „(konzorciumvezető) Nyugat-magyarországi Egyetem” szövegrész,
C:53 mezőjében az „Intézményfenntartó” szövegrész,
C:65 mezőjében a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (konzorciumvezető)” szövegrész.
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