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DIGITÁLIS SZAKADÉK CSÖKKENTÉSE 

 
PÁLYÁZAT CÉLJA: 

− A projekt általános célja tehát a lakosság digitális kompetenciájának növelése, amely elengedhetetlen a 
munkavállaláshoz, ezáltal képzett munkaerőt biztosítani a gazdaság számára, növelve a gazdaság 
versenyképességét, egyben bővítve a foglalkoztatottak létszámát. 

− Részcélok: 
 Az ország kevésbé fejlett régióinak területén élők, különös tekintettel a kedvezményezett 

járásokban élők digitális szemléletformálása és írástudásának növelése, IKT kompetenciáik 
fejlesztése. 

 Az elsődleges digitális megosztottság csökkentése a hátrányos helyzetű, digitális készségekkel 
nem rendelkező lakosság, munkavállalási korú, különösen az alacsony iskolai végzettséggel 
rendelkező lakosság körében. 

 
PÁLYÁZÓK KÖRE: 

− Jelen felhívás keretében a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal és a Kormányzati 
Informatikai Fejlesztési Ügynökség, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium együttesen jogosult 
támogatási kérelmet benyújtani, amelyek a programot konzorciumot alkotva valósítják meg. 

 
A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában van lehetőség. 

 
KERETÖSSZEG: 

− 8,95 Mrd Ft 
 
TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 

− 8,95 Mrd Ft 

 
TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: 

− 1 db 
 
TÁMOGATÁSI INTENZITÁS: 

− 100% 

 
ELJÁRÁSREND: 

− kiemelt 
 
BENYÚJTÁS MÓDJA: 

− online, az elektronikus kitöltőprogramon keresztül 

 



 

BENYÚJTÁS HATÁRIDEJE: 

− 2015. április 30-tól 2015. június 30-ig 

 
PROJEKTIDŐSZAK: 

− A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie legkésőbb 2017. december 31-ig. 

− A záró kifizetési igénylés benyújtásának végső határideje: 2018. március 31. 
 
TERÜLETI KORLÁTOZÁS: 

− A projekt az ország hat kevésbé fejlett (Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, Közép-
dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli) régiójára terjed ki, azokban fejti ki hatását. 

− Közép-magyarországi régió területén lakóhellyel rendelkező célcsoporttag képzése csak azzal a 
feltétellel támogatható, ha bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik a kevésbé fejlett (Észak-
magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli) régiók 
valamelyikében. 

− Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén lévő képzési helyszínen megvalósuló képzés. 

 
CÉLCSOPORT: 

− Hátrányos helyzetű, különösen az alacsony iskolai végzettségű, digitális készségekkel nem rendelkező, 
munkavállalási korú személyek a kevésbé fejlett régiókban. 

− Munkavállalási korú lakossága, akik képesek megfelelő motivációval és megszólítással munkaerő-piaci 
helyzetük javítása, a munkáltatók elvárásainak való megfelelés céljából tanulni. 

− Előnyt élveznek a bevonáskor a kedvezményezett járásokról szóló 290/2014 (XI.16.) Korm. rendelet 
3. és 4. számú mellékletében szereplő kedvezményezett járások és átmenetileg kedvezményezett 
települések, valamint a szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a 
kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet 1. és 2. számú 
mellékletében meghatározott települések lakói. 

 
VÉGSŐ KEDVEZMÉNYEZETTEK KÖRE: 

− A projekt során azoknak a tankötelezettségi kort betöltött, kevésbé fejlett régiókban (Észak-
magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli) lévő 
magyarországi lakóhellyel rendelkező személyek képzése támogatható, 

 akik jelenleg nem állnak középiskolával, felsőoktatási intézménnyel tanulói/hallgatói 
jogviszonyban, és 

 e képzési programmal párhuzamosan nem vesznek részt hazai vagy európai uniós forrásból 
megvalósuló digitális kompetenciafejlesztésre irányuló informatikai képzésben. 

− A projekt célcsoportjába tartoznak a közfoglalkoztatásért felelős tárca által felmért igények alapján a 
közfoglalkoztatási programokban résztvevők is, a munkaidőben zajló képzési program esetében a 
közfoglalkoztatók egyetértése feltételével. 

 
  



 

HÁTRÁNYOS HELYZET MEGHATÁROZÁSA: 

− az előző 6 hónapban rendszeresen fizetett alkalmazásban nem álló; 

− alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, akik nem szereztek középfokú végzettséget vagy 
szakképesítést (ISCED3); 

− 50 éven felüli személyek; 

− megváltozott munkaképességűek; 

− GYES-ről, GYED-ről, GYET-ről, ápolási díjról visszatérők; 

− pályakezdő, illetve 25 év alatti fiatalok; 

− egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőttek; 

− etnikai kisebbséghez tartozó személyek, akiknek szakmai, nyelvi képzésük vagy szakmai tapasztalatuk 
megerősítésére van szükségük ahhoz, hogy javuljanak munkába állási esélyeik egy biztos munkahelyen. 

 
TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

 

Projekt-előkészítési tevékenységek: 
− megvalósíthatósági tanulmány és résztanulmány elkészítése, 

− projekt irányítás rendszerének kialakítása és projektirányítási kézikönyv elkészítése; egységes 
projektműködési módszertan kialakítása a központi koordináció számára, amely kiterjed az alábbiakra: 

 a projektben résztvevő partnerek feladatainak lehatárolása; 
 a projekt szakmai felügyeletét biztosító feladatok 
 projektmenedzsment felépítése, felelősségi viszonyok, folyamattervezés és HR, egyéb 

erőforrás-menedzsment belső-, külső kommunikáció rendje 
 a projekt módszertani eljárásrendjeinek elkészítési és jóváhagyási folyamata; dokumentumok 

kezelésének rendje; 

 szakmai minőségbiztosítási rendszer leírása; 
 pénzügyi kontrolling rendszer leírása (cash flow menedzsment, elszámolások, beszerzések 

tervezése és lebonyolítása); 

 dokumentumalapú és helyszíni ellenőrzési módszertan mind a képző intézményekre, mind az 
eTanácsadókra vonatkozóan. 

− közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek; 

− képzést támogató informatikai referencia keretrendszer (IKER) meghatározása, IKER 1. szint és 
IKER 2. szintű képzési program frissítése, beleértve az infrastrukturális, erőforrás- és minőségügyi 
követelmények meghatározását, valamint az Európai Bizottság „A digitális kompetencia 
értelmezésének és fejlesztésének európai keretrendszere” című jelentésének (EUR 26035 EN) 
fordítását, és alkalmazását az IKER frissítése során, IKER 2 képzési programba lépéshez előzetes 
központi tudásmérés kidolgozása); 

− IKER 1. és IKER 2. szintű képzési program alapján tananyag és vizsgaanyag, valamint az önálló 
tanulást elősegítő segédanyagok kidolgozása, kivitelezése. 

 

  



 

A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek 

− legalább 1 fő projektmenedzser és 1 fő pénzügyi menedzser alkalmazása a projektmenedzsmenti 
feladatok ellátására; 

− a projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató munkatársak alkalmazása; 

− a projektmenedzsment hardver és szoftver beszerzései 
 

Projektmegvalósítással és szakmai megvalósítással kapcsolatos tevékenységek: 
− a projekt szakmai felügyelete; 

− a kidolgozott képzési program, tananyagok, mérési és értékelési eszközök, a képzők felkészítő 
anyagának tesztelése; 

− képzők kiválasztási, képzésszervezési eljárásrendjének, valamint a képzők eTanácsadókkal való 
együttműködési eljárásrendjének kidolgozása; 

− a lebonyolítás jogi kereteinek kialakítása, szerződéses feltételek (támogatási szerződés, felnőttképzési 
szerződés, jelentkezések kezelése, programba vont egyénnel kötött támogatási szerződés) 
megteremtése; 

− a képzők és a célcsoport kiválasztása során fokozott együttműködés a „Digitális Nemzet Fejlesztési 
Program” település-központú kísérleti alprogramjának megvalósítása érdekében a 1854/2014.(XII. 
30.) Korm. határozatban foglaltaknak megfelelően; 

− képzők kiválasztása, képzőkkel való együttműködési megállapodás megkötése; 

− képzések jóváhagyási és lebonyolítási ütemtervének kialakítása; 

− képzők felkészítése és érzékenyítése a program keretében kialakított módszertan/eljárásrend egységes 
használata érdekében; 

− képzők felkészítését szolgáló segédanyag kidolgozása; 

− a projektben bevonásra kerülő eTanácsadók kiválasztásának specifikációjának elkészítése, eTanácsadók 
kiválasztása, felvétele és a hálózat működtetése; 

− megyei eTanácsadói koordinátori csoport felállítása és működtetése; 

− eTanácsadók módszertani és a programban alkalmazni tervezett informatikai rendszerek, szoftverek 
használatára való felkészítése; 

− a program nyilvántartásához, nyomon követéséhez és adminisztrálásához szükséges fejlesztések: 
központi honlap fejlesztése, informatikai rendszer fejlesztése, melynek részét képezi a TÁMOP 2.1.2. 
„Tudásod a jövőd” programban kifejlesztett háttér-informatikai rendszer továbbfejlesztése, 

− szakmai megvalósítók hardver és szoftver beszerzései; 

− a digitális kompetenciafejlesztési képzésen résztvevők elégedettségének és a képzés hatékonyságának 
mérése; 

− képzők, képzések, eTanácsadók dokumentumalapú és helyszíni ellenőrzése (helyszíni ellenőrzés a 
képzésbe vontak legalább 5 %-át érintően); 

− a képzések eredményének és eredményességének folyamatos nyomon követése, szükség szerint a 
képzési program szerkezetének módosítása, (a képzéseken való részvétel arányának, megoszlásának 
vizsgálata, vizsgaeredmények gyűjtése, értékelése, változtatásokra vonatkozó javaslatok kidolgozása, 
problémás helyzetek kezelése); 

− a célcsoport helyzetében beállt változásokat mérő hatástanulmány elkészítése; 

− eTanácsadó tevékenység eredményességéről, a projektben hozzáadott értékét mérő hatástanulmány 
elkészítése 

 



 

Célcsoport számára biztosított tevékenységek: 

− célcsoport toborzása, bevonása, az eTanácsadók által felmért lakossági igények alapján; 

− digitális kompetenciafejlesztési képzések; 

− információs és tanácsadási szolgáltatások biztosítása eTanácsadók által; 

− mentori tevékenység biztosítása az eTanácsadók által; 

− a képzésbe bevont célcsoport nyomon követése a képzés lezárását követő 6 hónappal 

 

Szakmai kommunikációs tevékenységek: 
− médiastratégia és kampányterv kidolgozása, specifikációja; 

− országos szintű kommunikáció végrehajtása; 

− digitális kompetenciafejlesztést ösztönző általános szemléletformáló programok végrehajtása; 

− ügyféloldali kommunikációs tevékenység specifikációja, módszertana kialakítása és végrehajtása, 
különös tekintettel a leghátrányosabb és hátrányos helyzetű kistelepüléseken élők elérésének 
biztosítására; 

− programmal kapcsolatos arculat és honlap tartalmi tervezése, fejlesztése, működtetése; 

− disszeminációs anyagok elkészítése; 

− PR, direkt-, tele-, marketing tevékenység, a reklám és a helyi regionális csatornák összehangolt elérése, 
közvéleménykutatás; 

− eTanácsadói motivációs, kommunikációs kézikönyv elkészítése a projektben szereplő különböző 
célcsoportokra vonatkozóan 

 

Egyéb, a projekt megvalósításával összefüggő általános tevékenységek: 
− könyvvizsgálat lefolytatása 

− kötelező nyilvánosság biztosítása 

− közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek 
 
INDIKÁTOROK: 

− Digitális kompetenciafejlesztési képzésen résztvevők száma: 100.000 fő 

− Digitális kompetenciafejlesztés keretében tanúsítványt szerzők száma: 90.000 fő 

− A kompetencia-alapú képzésekben bevezetett új tananyagok, módszertanok száma: 2 db 

− Referencia keretrendszer száma: 1 db 

− A képzésben résztvevő alacsonyan képzettek száma (a programba lépéskor legfeljebb alapfokú 
(ISCED 1) vagy alsó középfokú (ISCED 2) végzettséggel rendelkező résztvevők): 50.000 fő 

− A képzés során tanúsítványt, vagy bizonyítványt szerző, a programba lépéskor legfeljebb alapfokú 
(ISCED 1) vagy alsó középfokú (ISCED 2) végzettséggel rendelkező résztvevők száma: 40.000 fő 

 
  



 

FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG: 

− A támogatást igénylő a projekt pénzügyi befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének 
terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak. 

− A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt keretében létrehozott kapacitásokat, termékeket, 
szolgáltatásokat a fenntartási időszak végéig fenntartja, különös tekintettel az alábbiakra: 

 a projekt keretében kifejlesztett IKER 1 és IKER 2 képzési programok, tananyagait és 
segédanyagait, a mérési és értékelési eszközöket, a képzők felkészítő anyagát, valamint az 
Európai Bizottság „A digitális kompetencia értelmezésének és fejlesztésének európai 
keretrendszere” című jelentésének (EUR 26035 EN) magyarra fordított, szakmailag 
lektorált és jóváhagyott változatát elérhetővé teszi a honlapon, 

 a háttér információs-rendszer (HIR) működtetése, abban tárolt adatok rendelkezésre állása, 

 a projekt hátterét, fejlesztéseit és eredményeit tartalmazó honlap és annak tartalmának 
folyamatos elérhetősége. 

 


