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A K114062 . számú írásbeli kérdésre Varga Mihály miniszter úr nevében és
megbízásából, a következő választ adom :

A 2015 végén és 2016 év elején meghirdetett TOP kiírásokra a megyei jogú városo k
minden beadott pályázata kapcsán döntés született, a városok megkötötték a
szerződéseket és hozzájutottak az igényelt el ő legeikhez is . A megyei pályázatok a z
állami projektértékelő rendszer keretében kerültek leértékelésre, az els ő döntések már
2016 év végén megszülettek, illetve mintegy 500 Mrd Ft keretösszeg ű kiírás
tekintetében pár héten belül születik döntés . Ezen pályázatoknál a szerződéskötés és az
elő legek utalása is megkezd ődik még 2017 március hónapban . A második körös megye i
felhívások beadási határidejét az irányító hatóság a területi szerepl őkkel egyeztetve
alakította ki úgy, hogy a beadhatóság az els ő körös támogatói döntéseket követően
kezdődjön, így az önkormányzatoknak rendelkezésére áll megfelelő felkészülési id ő .

A Kormány 2016 tavaszán úgy döntött, hogy átalakítja a Széchenyi 2020 program
keretében kiírt felhívásokra beérkezett támogatási kérelmek értékelését . Az átalakítás
célja az volt, hogy egy transzparens, piaci befolyástól mentes, felkészült, tapasztalt é s
nagy létszámú értékel ő i bázison alapuló értékelő i rendszer jöjjön létre . Ennek
szellemében került kialakításra az állami projektértékel ő i rendszer, amelyben elsősorban
a mikro- kis- és középvállalkozások illetve helyi és területi önkormányzatok számár a
nyitva álló standard felhívásokra beérkezett támogatási kérelmek kerülnek értékelésre .
A rendszer jelenleg több mint 2700 fő értékelővel működik, és az értékelések jelentős
számban elkezd ődtek, folyamatban vannak. Az eddig jogosultsági ellen őrzésen túljutott ,
az állami értékelés rendszerébe tartozó felhívásokra benyújtott mintegy 10 .000 jogosul t
kérelembő l jelenleg több mint 9400 kérelem tartalmi értékelése kezd ődött meg, az
értékelések lezárása és a döntés el őkészítés folyamatosan történik .

Az állami projektértékel ő i rendszer számai alapján kimutatható, hogy az egyszerre ,
koordináltan és tervezhetően rendelkezésre álló, az egyes támogatási kérelmekhe z
szakterület alapján besorolható, megfelel ő szakértelemmel rendelkező értékelő i
kapacitás nagy mennyiség ű támogatási kérelem értékelését tudja hatékonyan elvégezni .
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Az értékelésre kiadott támogatási kérelmek közül 5700 projekt esetében már elvégezté k
feladatukat az értékelők. Ezeknél a kérelmeknél az irányító hatóságok már végzik a z
értékelések minőségbiztosítását, valamint az első DEB (Döntés Előkészítő Bizottság )
ülések is megtörténtek szinte minden operatív program esetében (TOP, GINOP ,
KEHOP, VP), amelyek alapján az els ő döntések meghozatala hamarosan meg fog
történni .

A végrehajtás jelenlegi állapotát és a célok megvalósításához még rendelkezésünkr e
álló idő t tekintve egyértelműen teljesülni fog Magyarország és az Európai Unió között
köttetett Partnerségi Megállapodás a 2014-2020-as fejlesztési id őszakra. Az utolsó éves
végrehajtási jelentést 2023-ban, míg a záró végrehajtási jelentést pedig a 2023 . július 1 .
és 2024. június 30 . közötti utolsó számviteli év vonatkozásában kell az Európa i
Bizottságnak benyújtanunk . A Partnerségi Megállapodásban rögzített és az egye s
Operatív Programokon (a továbbiakban OP) keresztül megvalósuló célok teljesítés e
tehát még jó néhány esztend őnyi munkát követel . Ezt alapul véve, a feltett kérdés
korainak tűnik. A fent felsorolt célok tehát az egyes OP-kon keresztül valósulnak meg é s
idő arányosan nézve hozzá kell tenni, hogy az OP-k megvalósítása jól áll, a keret 91%-á t
meghirdettük, 52%-a kötelezettségvállalásra és 20%-a már kifizetésre is került a
kedvezményezettek és szállítók részére .

Jelezni kell ugyanakkor, hogy a Partnerségi Megállapodás teljesülése folyamato s
kontroll alatt áll . Az uniós rendelkezésekkel összhangban az egyes OP-k között i
összhangot és a megállapodásban meghatározott célkit űzések végrehajtását a
Partnerségi Megállapodás Monitoring Bizottság (PMMB) folyamatosan ellen őrzi .
Az évente legalább kétszer ülésez ő testületben helyet foglalnak az Európai Bizottság, az
igazoló és az audithatóság, a kifizet ő ügynökség képviselő i, valamint különböző civil és
nem-kormányzati szervezetek, önkormányzatok, köztestületek delegáltjai is .

Budapest, 2017. március „ :3 .” .
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