A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése
az Államreform operatív program keretében (ÁROP-1.A.2)

A TÁMOGATÁS CÉLJA: Az egyfordulós nyílt pályázat alapvetı célja új szervezésimőködési kultúra széleskörő elterjesztése a polgármesteri, illetve körjegyzıségi hivatalokban elsısorban a stratégiai menedzsment, az eredményességi szemlélet, a felügyelt intézmények felé a jó gazda hozzáállás és a költséghatékonyság megerısítésével.
PÁLYÁZÓK KÖRE a "B" komponens esetén: megyei jogú városok.
SZÉKHELY: Jelen konstrukció keretében kizárólag dél-alföldi, dél-dunántúli, észak-alföldi,
észak-magyarországi, közép-dunántúli és nyugat-dunántúli székhellyel rendelkezı pályázó
adhat be pályázatot.
A PÁLYÁZAT TARTALMA: A pályázó a speciális igényeihez igazodva az alábbi fejlesztési
csoportok egyes részterületeire nyújthat be pályázatot:
1. A döntési mechanizmus korszerősítése.
2. A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása.
3. A partnerség erısítése.
TÁMOGATHATÓ: szakértıi tanácsadás igénybevétele, képzések szervezése és lebonyolítása, szoftverek beszerzése, illetve fejlesztése, valamint egyes, a projekt megvalósításához
közvetlenül kapcsolódó további tevékenységek.
MEGVALÓSÍTÁS: a pályázónak maximum 18 hónap áll a rendelkezésére. A projekt fizikai
megvalósulásának (az utolsó projekttevékenység) legkésıbbi idıpontja 2010. augusztus 31.
PÉNZÜGYI FELTÉTELEK: A támogatás formája a pályázó mőködési támogatásának nem
minısülı, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (továbbiakban: vissza nem
térítendı támogatás).
A támogatás mértéke (a "B" komponens esetében) a projekt összes elszámolható költségének
legfeljebb 90 százaléka. (10 % önrész.)
A pályázati kiírás forrását az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése
társfinanszírozásban biztosítja. A beérkezett pályázatok támogatási igénye alapján a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség átcsoportosíthatja a támogatási keretet a két komponens között.
A jelen pályázat keretében elnyerhetı támogatás mértéke a "B" komponens esetében minimum 10 millió forint, maximum 50 millió forint.
BENYÚJTÁS: A pályázatot 2008. június 16. és 2008. július 15., illetve 2008. augusztus 15.
és 2008. szeptember 30. között lehet benyújtani. A benyújtott pályázatok szakaszonként egy
alkalommal kerülnek elbírálásra, az elızetesen meghatározott értékelési szempontok alapján.
Veszprém MJV Önkormányzata a Államreform Operatív Program ÁROP-1.A.2/B pályázatán
33.678.000,- Ft uniós támogatásban részesült, amelynek célja a
Veszprém Város Polgármesteri Hivatalának szervezeti fejlesztése a hatékonyabb mőködés érdekében.
A Támogatási Szerzıdés 2009. február 23-án került aláírásra.

