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Megvalósítás főbb szakaszai  

 Projekt indítása: 2011.03.01. 

 Közbeszerzési eljárások (tervezetten 5 eljárás a 30 féle képzésre 

vonatkozóan) lefolytatásához szükséges előkészítés: 

2011.08.31-ig. 

 Képzéseken résztvevők toborzása és jelentkeztetése, a 

jelentkezések összesítése és értékelése: 2011.08.31-ig 

 A jelentkezési igényekhez igazodóan a képzési struktúra 

módosítása (15 féle képzési témakör), a képzésben résztvevők 

létszámának növelése (1154-ről 1975 főre), a 

projektmenedzsment átalakítása: 2012.09.-10.hó során 

 Átalakított projektmenedzsment munkába állása: 2011.11.15. 
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Megvalósítás főbb szakaszai  

 Támogatási szerződés módosítása iránti IPOSZ kérelem 

benyújtása ESZA-hoz és  NFÜ-höz: 2012.11.25 . 

 Módosított képzési struktúra szerinti közbeszerzési eljárás 

lefolytatásához szükséges új előkészítés és közbeszerzési  

dokumentáció benyújtása ESZA-hoz és NFÜ-höz: 2012.12.15. 

 2012.-től hatályos új Kbt. szerint a közbeszerzési  dokumentáció 

átdolgozása és újboli benyújtása ESZA-hoz és NFÜ-höz: 

2012.02.20. 

 Támogatási szerződés jóváhagyott módosításának IPOSZ általi 

aláírása: 2012.02.15. 
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 ESZA és NFÜ KFF jóváhagyása (tanúsítványa) a közbeszerzési 

eljárás megindítására: 2012.03.19.  

 IPOSZ közbeszerzési ajánlattételi felhívásának megjelenése: 

2012.03.26. 

 Közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatása és a vállalkozási 

szerződés aláírása a nyertes képzőintézményekkel: 2012.04.25. 

 Új képzési struktúra szerinti képzésekre a toborzás és 

jelentkeztetés indítása az Ipartestületekkel együttműködve: 

2012.03. hónaptól. 
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 Képzések indítása: 2012.05.03. – Győri Ipartestület, 

„Tehergépkocsi-vezetői továbbképzés”-ben az 1. és 2. képzési 

csoport.  

 Képzéseken résztvevők beiskolázására meghatározott határidő 

2012.09.30-ig való hosszabbítása iránti IPOSZ kérelem, és NFÜ-

ESZA jóváhagyás: 2012.06.20. 

 Támogatási szerződés szerint vállalt 1975 fő képzéseken 

résztvevő beiskolázása és bejelentése ESZA-nak: 2012.09.28.  

 Teljes képzési program lebonyolítása az ütemezés szerint: 

2012.05.03 – 2012.12.16. között 6,5 hónap alatt. 
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Eredmények  

 15 féle képzési témakörben 

 130 képzési csoportban 

 összesen 1997 fő képzéseken eredményesen végzett hallgató 

 a Projektben vállalt teljes képzési program 100%-os teljesítése 

mellett 

 a vállalt 2012.12.31-i határidőn belül  

 a vállalkozási szerződés szerinti költségkeretben  

TÁMOP-2.1.4-09/1-2010-0007 számú Projekt 

Országos Záró Konferencia és Regionális Tájékoztatók 



A Projekt megvalósítása, eredmények, tapasztalatok  

Tapasztalatok 

 Nagy méretű Projekt minden vonatkozásban: képzendők 

létszáma, képzések és képzési csoportok (tanfolyamok) területi 

megoszlása, képzési helyszínek száma, képzőintézmények 

száma, képzések összes óraszáma, mikro- és kisvállalkozások 

száma, költségvetés értéke, együttműködő Ipartestületek száma 

és területi megoszlása, stb… 

 Projekt megvalósítására – ezen belül a teljes képzési program 

megvalósítására – eredetileg rendelkezésre állt időtartam min. ½ 

évvel lerövidült  
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Tapasztalatok 

 A lerövidült megvalósítási időszakban változatlan volt az ESZA 

és az NFÜ eljárásrendje, adminisztrációja, dokumentációs 

előírásai, ami további „időveszteséget jelentett” a konkrét 

megvalósításban  

 A Projektet csak igen nagy erőfeszítések árán lehetett 

megvalósítani, a kockázat 2011. novemberben és még 2012. 

májusban is igen magas volt 

 A Projekt megvalósítása csak az összes résztvevő példaértékű 

hatékony együttműködésével volt lehetséges  

 

 

TÁMOP-2.1.4-09/1-2010-0007 számú Projekt 

Országos Záró Konferencia és Regionális Tájékoztatók 



A Projekt megvalósítása, eredmények, tapasztalatok  

Tapasztalatok 

Modell-, minta-értékű Projekt megvalósítására került sor, amely 

elsősorban regionális és megyei szinten, más képzési struktúrájú 

hasonló pályázatok megvalósításakor közvetlenül alkalmazható. 

 

 A Projekt megvalósításának logikája alkalmazható más – az 

Ipartestületek által tradicionálisan, vagy megújulóan végzett  -  

tevékenységi területeket érintő pályázatok esetében is. 

 

TÁMOP-2.1.4-09/1-2010-0007 számú Projekt 

Országos Záró Konferencia és Regionális Tájékoztatók 



 

 

Köszönöm megtisztelő 

 figyelmüket! 

Gegesi Kiss Pál 

projektmenedzser 

E-mail: gegesi@iposz.hu 

Tel: 36 / 30 / 580-7291 


