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Előzmények, szerződéses keretek
Szombathely MJV 2013. november 5-én kelt felhívásában kért ajánlatot a „Fejlesztési ötletek,
projektek gyűjtése és feldolgozása az önkormányzati, a civil és a kis és középvállalkozói szektorban”
című munkára. A felhívásra nyertes ajánlatot a cégünk a BFH Európa Projektfejlesztő és Tanácsadó
kft. (9700 Szombathely, Semmelweis I. u. 4-6, I06.) kapott.
Szombathely MJV a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (továbbiakban: NTH) által az „Iránymutatás a
Megyei Jogú Városok számára a TOP és ágazati OP-k tervezési folyamatának és végrehajtásának
érdekében elkészítendő tervdokumentumok kidolgozásához” segédlet szerint várta el a
projektgyűjtés lefolytatását. A projektgyűjtés céljai az alábbiak:
-

-

-

-

a 2014-2020-as időszak EU-s forrásaira, de elsősorban a MJV-k számára elkülönített TOP
keretre történő felkészülés elősegítése
a Szombathely MJV területén meglévő, megfogalmazott fejlesztési igényeknek, azok
előkészítettségi szintjének, kezdeményezőinek, forrásigényének a felmérése projektgyűjtés
során
a Szombathely MJV és intézményei kivételével a feladat a városi kis-, közép- és
nagyvállalatok, és a civil szervezetek, továbbá a várostól független intézmények fejlesztési
igényeinek feltérképezése, mely kiegészíti a város által saját érdekkőrben levő szervezetek
között lefolytatott projektgyűjtést
a beérkezett javaslatok csoportosítása, a tervezett OP-k szerinti besorolása
a beérkezett javaslatok közül a Szombathely MJV számára a felméréssel párhuzamosan
készülő, 2014-2020 időtávú Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési
Stratégia fejlesztési céljaihoz illeszkedő, város által támogatandónak ítélt projektjavaslatok
továbbfejlesztésének elősegítése
a Szombathely MJV fejlesztési részdokumentum tervezetének elkészítése.

A szerződés alapján a pontos feladatok megfogalmazása az alábbi:
I.

II.

III.

IV.

fázis: A TOP tématerülethez illeszkedő fejlesztési részdokumentumot megalapozó
fejlesztési irányok (projektek vagy projektcsomagok) összegyűjtése. Határidő 2013.
november 15. Leadandó: a projektgyűjtés összesített táblázatai.
fázis: az Ágazati OP-khoz illeszkedő, fejlesztési részdokumentumot megalapozó fejlesztési
irányok (projektek vagy projektcsomagok) összegyűjtése. Határidő 2013. december 31.
Leadandó: a projektgyűjtés összesített táblázatai, ágazati és TOP szinten lebontva, a
felmért javaslatok feldolgozott összesítése, kimutatások a beérkezett javaslatokról és a
frissített, feldolgozott projektgyűjtő táblázatok.
fázis: a korábban összegyűjtött fejlesztési projektek részletesebb kidolgozása és a
Szombathely MJV és térsége fejlesztési részdokumentum tervezet elkészítése. Határidő
2014. március 31. Leadandó: a továbbgondolásra kiválasztott projektek részletesebb
kidolgozása (összhangban az NTH útmutatásaival), és a fejlesztési részdokumentum
tervezet összeállítása.
fázis: Szombathely MJV és térsége fejlesztési részdokumentum véglegesítése.
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A projektgyűjtés eredményei

1. A szakértői team összetétele
A felhívásra ajánlattételi felhívást (több más szervezet mellett) a szombathelyi BFH Európa
Projektfejlesztő és Tanácsadó Kft. nyerte el. A vállalkozó az ajánlatának elfogadásáról szóló
értesítést 2013. november 13-án kapta meg, így a munkához haladéktalanul nekikezdett.
A BFH Európa Kft. 10 éves terület- és projektfejlesztési tapasztalatú cég, melynek tulajdonos,
vezető szakértői a régióban 1998 óta dolgoztak a területfejlesztési ágazatban. A cég vezetői a fő
szakterületüket tekintve az energetika, megújuló energiaforrások, környezetvédelem, civil
szektor, emberi erőforrások fejlesztése és foglalkoztatás bővítés, továbbá település- és
területfejlesztés és vállalati tanácsadás, fejlesztések területén meglévő széleskörű
tapasztalataikat és kapcsolatrendszerüket használták fel a célcsoportok megszólításánál.
A rendelkezésre álló rövid idő és az összetett szakterületek miatt a BFH Európa Kft. bevonta
alvállalkozóként a Promen Tanácsadó Kft-t, amelynek jelentős szerepe van a Vas megyei civil
szektor koordinálásában. Emellett a turizmus és vállalkozásfejlesztés kapcsán meglévő
szakterületei és kapcsolatai segítették elő a munka céljai teljesülését.
Szintén bevonásra került a Szombathely MJV ITS-ét is készítő Városfejlesztő ZRt., amelynek a
jövőbeni szerepe a begyűjtött, feldolgozott és továbbfejlesztett projektjavaslatok fejlesztési
részdokumentumba való feldolgozásának elvégzése lesz.

2. A megszólítás
A projektgyűjtés első szakaszára rendelkezésre álló rövid időben az elsődleges cél a célcsoportok
minél gyorsabb és hatékonyabb megszólítása, továbbá számukra egy minél könnyebben
értelmezhető, de Szombathely MJV számára minden, ezen fejlesztési fázisban szükséges
adatigénylés lefolytatása volt a feladat.
A projekt team a célcsoportok még hatékonyabb megszólítása érdekében felvette a kapcsolatot a
Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, amely helyi tagvállalatai számára továbbította a
projektgyűjtési felhívást, továbbá tagjai körében minden fórumon buzdított az abban való aktív
részvételre. Szintén bevonásra került a Pannon Megújuló Energia Klaszter, a foglalkoztatási
paktumokat koordináló
A BFH Európa Kft és alvállalkozója mintegy 500 címre juttatta el a felhívást, amit kiegészített a
Vas Megyei KIK valamennyi városi tagjának eljuttatott felhívás, és a város által megküldött
ráerősítő felhívás. Fentieken túl Szombathely MJV honlapján, a területfejlesztés menüpontban is
elérhető volt a projektgyűjtő ív, így a kezdeményezés teljesen nyílt volt.
A fentieken túl a vállalkozó további három városi célzott fórumon (városi, vállalkozói és civil),
továbbá több szakmai rendezvényen (pld. klasztertalálkozók, civil egyeztetések, foglalkoztatási
fórumok) és partneri körben szólította meg a célcsoportokat.
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A megszólítás során, annak hitelessége érdekében a megrendelőt képviselő, Szombathely MJV
Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési Osztály vezetőjének Puskás Tivadar Polgármesterének
megbízásából készített kísérő levele, továbbá a vállalkozó által összeállított projektgyűjtő ív,
illetve a vállalkozók partneri körében egy, a vállalkozók által összeállított kísérőlevél került
megküldésre. A továbbítás módja elsősorban az e-mail volt, elsősorban annak gyorsasága és a
digitálisan feltölthető excel melléklet eljuttatása érdekében, de kérésre eljuttattuk azt papír
alapon is. A digitális megküldés lehetőséget nyújtott emlékeztető felhívás megküldésére, továbbá
a projektgyűjtő ív gyors feltöltésére és visszaküldésére is.
A levelezésen kívül a méretét, gazdasági-szakmai súlyát tekintve legfontosabb szereplőket
telefonon is megkerestük.
A projektgyűjtés előrehaladásával, az érzékelhetően hiányzó egyes ágazatok, területek egyes
célcsoportjai ismételt felhívást is kaptak. Természetesen a beküldési határidőt követően
beérkezett javaslatokat is figyelembe vettük, így lényegében egészen december elejéig bővült a
javaslatok köre.

3. A beérkezett projektjavaslatok összegzése
A 2013. december 31-ig 350 projekt-javaslat érkezett be 258 szervezettől. A Szombathelyről
beérkezett projektjavaslatok száma összesen 251 db volt, amit a már említett 182 javaslattevő
küldött be.
A beérkezett javaslatok számszerűsége a projektfejlesztés során pontosításra fog kerülni. Most
jellemző, hogy a javaslattevők egy-egy javaslata több, támogathatóság, megvalósítás
szempontjából is önálló projektnek tekinthető részből áll. Ez elsősorban a közérdekű fejlesztések
kapcsán jellemző, például iskoláknál, ahol sportfejlesztés és energetika jelenik meg, vagy éppen
oktatási funkcióbővítés és energetikai korszerűsítési igény, megújulók beépítése mellett.
Az ajánlattevők legnagyobb része Szombathelyi székhelyű (182 db), míg a többi szervezet a város
kistérségének önkormányzata volt (76 db).
Az egyes javaslatokat az EU 11 prioritási célterületeihez, illetve Szombathely három fő fejlesztési
átfogó céljához azonosítottuk be.
Az Európai Unió a Partnerségi Mellállapodás keretében – az unós források (ESB alapok)
terhére – az alábbi tematikus célterületek támogatását teszi lehetővé a 2014-2020-as
tervezési időszakban:
1. A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció erősítése;
2. Az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés, a technológiák
használatának és minőségének javítása;
3. A kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EMVA esetében), a halászati és
akvakultúra-ágazat (az ETHA esetében) versenyképességének javítása;
4. Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása
minden ágazatban;
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5. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat-megelőzés és –kezelés
előmozdítása;
6. A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása;
7. A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb
hálózati infrastruktúrákban;
8. A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése;
9. A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem;
10.Az oktatásba, a készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba történő
beruházás;
11.Az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás.

Szombathely MJV három átfogó prioritása:
- Széll Kálmán Terv - virágzó gazdaság
- Éhen Gyula Terv - vonzó városi környezet
- Szent Márton Terv - megújuló és befogadó társadalom

A feldolgozás időpontjáig még nem került a város által elfogadásra a Szombathely MJV Integrált
Területfejlesztési Stratégiája egyeztetési változata, így a javaslatoknak a részcélokhoz való
illeszkedésének a vizsgálatát a fejlesztési szakasz során végezzük el.
A Szombathely MJV területén kívülről, de a Szombathelyi kistérségből érkezett javaslatokat a
jelenlegi fázisban tájékoztatató jelleggel dolgoztuk fel, így azokat nem soroltuk be az egyes EU-s
tematikus célterületek közé (a Szombathely MJV átfogó céljai közé pedig értelemszerűen nem
tartozhatnak). Ezeket a feldolgozás során külön kezeltük.
A számozás során a Nemzetgazdasági Minisztérium által készített, „Magyarország Partnerségi
Megállapodása a 2014-2020-as fejlesztési időszakra” című, 2013. július 01-jei „Tervezet” szintű
dokumentum alapján végeztük az EU tematikus célterületeinek sorszámozását, követve az abban
szereplő sorszámokat. A Szombathely MJV átfogó céljai esetén pedig a Városfejlesztés Zrt. által
készített, „Szombathely Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója, Integrált
Településfejlesztési Stratégiája – Jövőkép és célrendszer” c. dokumentum 2013. október 15-i
változata alapján dolgoztunk.
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3.1 Az EU-s tematikus célterületek szerinti értékelés
A beérkezett projektjavaslatok megoszlása az egyes EU-s tematikus célterületek között nagyon
szórt.

Egyes célokhoz érkezett javaslatok száma összesen
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Kiemelkedik az igény a „4. Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás
támogatása minden ágazatban” célterület iránt a beérkezett javaslatok között. Az ide
beérkezett, energiahatékonysági és megújuló energetikai projektjavaslatok nem csak
számszerűségüket, hanem forrásigényüket tekintve is a legjelentősebb súlyt képviseltek a
projektgyűjtés során! Az ide besorolt javaslatok többségében kifejezetten energetikaiak, csak kis
mértékben tartalmaznak ettől eltérő célokat is érintő igényeket. Ellenben ezt a kört erősítené
több más, elsősorban az oktatási és sport infrastruktúra fejlesztési igényeit érintő, nem a 4-es
célterületbe sorolt javaslat is, amit a későbbi fejlesztések során lehet tisztán ezen területbe
sorolni.
Az energiahatékonyság és megújulók iránti igénytől jelentősen elmaradt, de a többi területhez
képest még erős volt az igény a 3. „A kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági, a halászati és
akvakultúra ágazat versenyképességének javítása” célterület és a 10. „Az oktatásba, a
készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba történő beruházás” iránti igény is.
A 9. „A társadalmi befogadás előmozdítás a szegénység elleni közdelem” és a 6. „A
környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása” szintén egyaránt
jelentős számot tett ki.
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Hasonló súlyt mutat a 11. „Az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás” is, ám itt
annyi korrekciós tényezőt meg kell említenünk, hogy ide soroltunk minden sport-célú fejlesztési
igényt is. Ez azért félreérthető, mivel az EU a célzottan sport célú fejlesztéseket (mint például a
Sportliget vagy az Aréna fejlesztése) célzottan nem kívánja támogatni, ám más területhez nem
voltak reálisan illeszthetők. Ez alapján a 11-es területre érkezett javaslatok csak részben azonos
súlyt képeztek az előző két célterülettel. Kissé elmaradt az igényekben, legalábbis darabszámban
a 7. „A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb hálózati
infrastruktúrákban”, ám a javaslattevők kis száma ágazati jellegzetességéből is ered. A javaslatok
nagyságrendje szempontjából azonban súlyuk jelentősebb.

Önálló javaslat egyedül az információs-kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés
területéről nem érkezett. Emellett a K+F+I és a „A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás
ösztönzése” területéről is csak egy-egy db nevesített javaslat érkezett be.
Mivel ez a három terület viszont kiemelt fontosságú területe az EU-nak, de Magyarországnak is,
így további vizsgálatok igényel, hogy ezen területről beérkezett javaslatok hiánya minek
köszönhető. Feltételezésekkel természetesen élhetünk, de mivel minden kamarai
tagvállalkozáshoz és minden Szombathely MJV-hoz köthető intézményhez eljutott a felhívás, és
mivel a beérkezett javaslatok száma a rendelkezésre álló igen rövid idő ellenére jelentős volt, ez
mindenképpen jelzés értékűnek tekintendő, ami a város részéről is odafigyelést, aktív ösztönző
beavatkozásokat igényelhet. A 8-as, foglalkoztatói területen a számszerűség még változhat a
projektfejlesztés során, mivel több, vállalkozói területre beérkezett javaslat tartalmazhat már
most is ilyen elemet, de egészen biztosan bővíthetők is ezzel azok. A terület alulreprezentáltságát
indokolhatja még, hogy a projektgyűjtés kifejezetten fejlesztésekre érkezett, amelyek alatt az
egyes vállalkozók (és intézmények) is beruházásokat értenek, aminek következménye lehet a
foglalkoztatási létszámok és felkészültség változása. Más területeken pedig az ezen terület
felelősei vélhetően nem érezték eléggé megcélozva magukat, amit a későbbi folyamatban
figyelembe lehet és kell venni.
Szintén csak két darab célzott javaslat érkezett a klímaváltozásra való felkészülés kapcsán. Ez a
célterület azonban a célcsoportok számára ma nehezen beazonosítható, ellenben több más
projektjavaslat is tartalmazott olyan részcélokat, amely ezen területhez köthető. A jövőben az
ösztönző, figyelemfelhívó intézkedésekkel fokozható a helyi szereplők érdeklődése a
klímaváltozás iránt is, de projektfejlesztéssel a már beérkezett javaslatok részbeni
szétválasztásával, továbbgondolásával is beazonosíthatóak ezen célok.
A fenti táblázatban a legkiugróbb kört a kistérség településeiből érkező javaslatok tették ki, ám
ezek nem tematikus csoportosításúak, így csak nagyságrendjük miatt szerepeltettük ebben a
diagramban.
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Az egyes célterületen belül a javaslattevők körét illetően az alábbi diagram nyújt áttekintést:

Szombathely MJV Integrált Településfejlesztési
Stratégiája céljához érkezett javaslatok száma
100%

Egyház

80%

Egyesület, Alapítvány

60%

Non-Profit Kft.

40%

Önkormányzati, állami vállalat

20%

Nagyvállalat

0%

Mikro-, Kis- Középvállalat
Önk-i, állami intézmény

Az 1-es és 8-as területeken csak 1-1 non-profit kft-k jelent meg 1-1 beérkezett javaslata, további
az 5-ös esetén egy állami intézményé hasonlóan, így az esetükben a 100 %-os megoszlási arány
indoka ez. A többi esetben az egyes javaslattevők megoszlása egyenletes, változatos, és
természetesen az egyes célterületek sajátosságaihoz igazodó összetételű.

Ha a szervezeti megoszlást a benyújtott javaslatok száma szerint vizsgáljuk, az alábbi diagramot
kapjuk:

Szombathely MJV Integrált Településfejlesztési Stratégiája céljához
érkezett javaslatok száma
1

28

Önkormányzat
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25

Önk-i, állami intézmény
Mikro-, Kis- Középvállalat
Nagyvállalat
Önkormányzati, állami
vállalat
Non-Profit Kft.

47
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A javaslattevők összetétele közel arányos a fejlesztésekben való részvételükkel, érintettségükkel,
ami a megszólítás átfogó eredményességét mutatja. Az egyház részéről csak egy, illetve a
nagyvállalatok részéről csak 7 db javaslat érkezett be, továbbá figyelembe veendő, hogy a
vállalkozói szektor számszerűségéhez képest viszonylag kevés javaslatot nyújtott be.
Ha az egyes szervezet-típusonként beérkezett javaslatok összegszerűségét vizsgáljuk, a KKV
szektor súlya még szembetűnőbben alacsony. Esetükben a továbbiakban célzott módon
szükséges a fejlesztési igények felmérése, esetleg javaslataik támogatása. A vállalkozói szektor
esetén ez vélhetően a lehetőségek konkretizálódásával önmagától is jelentősen bővülhet, ám
kellő ösztönzés és támogatás nélkül félő, hogy Szombathely a gazdasági súlyánál és létszámánál
csak kisebb mértékben tud EU-s forrásokat bevonni 2014-2020 között.
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Mikro-, KisKözépvállalat; 3 611
155 264 Ft

Önk-i, állami
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A kistérségben jelentősen eltért az egyes települések aktivitása. Az összes kistérségi javaslat 30
%-át két település nyújtotta be (Dozmat, Táplánszentkereszt). Kiemelkedik még Söpte és
Tanakajd (8-8 db), a többi település 1-5 közötti javaslatot adott.
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3.2 Szombathely átfogó céljaihoz való illeszkedés
A beért javaslatoknak Szombathely átfogó céljaihoz való illeszkedését is vizsgáltuk.

Szombathely tervezett átfogó céljaihoz illeszkedés
eloszlása
Éhen Gyula Terv - vonzó városi
környezet

47db

Széll Kálmán Terv - virágzó
gazdaság
Szent Márton Terv - megújuló
és befogadó társadalom

101db
35db

A vonzó városi környezet cél súlya jelentősen nagyobb, mint a másik két területé együttesen. Ez,
figyelembe véve, hogy az EU források 60 %-át a kormányzat vállalkozási célokra kívánja fordítani,
ismét arra mutat rá, hogy a vállalkozói szektor megszólítása, és főleg mozgósítása terén jelentős
feladatok előtt áll még a város.
Az egyes OP-k szerinti megoszlás már árnyaltabb képet mutat:
9db

2db
EFOP
31db

9db
1db

EFOP, TOP
EMVA
GINOP

90db

28db

GINOP, TOP
5db

KEHOP
KEHOP, EFOP
KEHOP, TOP

63db
5db

KOP
KOP, TOP

8db
4db

4db

Amint látható, jelenlegi a kidolgozottsági szinten a javaslatok között több is van, amelyet nehéz
csak egy OP-hez besorolni. Ezt a későbbi fejlesztések során, több információ birtokában, illetve a
kedvezményezettekkel való konzultáció alapján, saját elképzeléseik pontosítása után lehet
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megtenni. Ami látható, hogy a KEHOP érintettsége ezen a területen is kiemelkedő. Szintén az
ideálistól elmaradó a GINOP érintettsége, ami összhangban áll a KKV szektor jelenlegi
projektgyűjtésben való aktivitásából levonható következtetésekkel.

4.

1-es számú melléklet: A projektgyűjtés összegző táblázatai
(excel formátumban)
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