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MEGHÍVÓ  
Tisztelt Partnerünk! 

A LENERG Energiaügynökség Nonprofit Kft és az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft., idén 

első alkalommal, közösen rendezi meg a  

 

Jövő megoldásai 
 

elnevezésű, kifejezetten az önkormányzatok, egyetemi kutatók, kutatócsoportok és a 

gazdasági szereplők számára kialakított információs napját, melyre ezúton is tisztelettel 

meghívjuk Önt és kollégáit. 

 

Az információs nap, a nemzetközi „Open days” rendezvény regionális társeseménye lesz.  

 

A rendezvény keretében bemutatásra kerülnek a közvetlen brüsszeli forrásokban / Horizont 

2020 / rejlő lehetőségek és az energetikai ESCO finanszírozás, mint megoldás a vissza nem 

térítendő uniós támogatások mellett. 

 

A Horizont 2020 programban közel 79 milliárd euró pályázati forrás elérhető, mely forrást 

2020-ig lehet lehívni. A rendezvény egyik kiemelt célja, hogy ebből a forrásból minél több hazai 

önkormányzati és gazdasági szereplő tudjon részesülni. 

 

Az energetikai beruházások ESCO finanszírozásának lényege, hogy az életképes 

és  viszonylag  rövid időn belül megtérülő energetikai beruházások, önerő nélkül 

valósulhassanak meg, egy külső szervezet kedvező pénzügyi finanszírozása mellett. Ezen 

energetikai pénzügyi modell kiváló lehetőség az önkormányzatok részére, olyan intézményeik 

energetikai felújítására, amelynek nem részesültek/részesülhetnek vissza nem térítendő 

támogatásban.  Jelenleg az energetikai ESCO konstrukció az egyetlen lehetőség a nem hatékony, 

pazarló közvilágítási rendszerek korszerűsítésére. 
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A rendezvény időpontja:  2016. november 23. (szerda) 

A rendezvény helyszíne: Szilícium Mező Inkubációs Központ (4028 Debrecen, Kassai út 26.) 

 

A rendezvényen való részvétel INGYENES, de előzetes regisztrációhoz kötött. 

A regisztrációs felület IDE kattintva érhető el. 

 

A rendezvény részletes programja jelen meghívónkhoz csatolt mellékletben olvasható. 

 

Használja ki a lehetőséget, jöjjön el a rendezvényünkre és tájékozódjon az jövő 

finanszírozási lehetőségeiről 

 

 

Debrecen, 2016. november 14. 

 

 

 

 

 

    ……………………………………………………….. 

 

Vámosi Gábor 

igazgató 

INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. 

LENERG Energiaügynökség Nonprofit Kft 

 

 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelB3KVm03BbApckMW6MWyW3E6HL2J53lOAyRTB4phOlEMUQQ/viewform?c=0&w=1
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P R O G R A M 

A rendezvény házigazdája:   Vámosi Gábor, az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. igazgatója 

 

08.30-09.00 Sajtótájékoztató, Stratégiai Együttműködési Megállapodások ünnepélyes 

aláírása 

09.00-09.30 Regisztráció 

09.30-09.40 Köszöntő:   

- Vámosi Gábor -  ügyvezető, INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. 

- Dr. Bács Zoltán -  kancellár, Debreceni Egyetem 
 

Előadások: 

 

09.40-10.00 A közvetlen brüsszeli források felhasználásának lehetőségei 

Kiss Antal – ügyvezető igazgató, Magyar Fejlesztési Központ 

 

10.00-10.20 A megye, mint híd a források és gazdasági szereplők között 

Pajna Zoltán – Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke 

 

10.20-10.40 Az ESCO finanszírozás, mint optimális megoldás a vissza nem térítendő 

uniós források mellett. 

Dr. Vikman László -  vezérigazgató, Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt. 

 

10.40-11.00  Az INNOVA és a LENERG szerepe a Hajdú-Bihar megyei 

gazdaságfejlesztésben 

Vámosi Gábor - ügyvezető, INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. 

 

11.00-11.20  “BrainFactory” nemzeti forduló díjátadó 

A nyertesek: Kövesligeti Eszter, Paku Ákos, Hausberger János 

A díjat átadja: Vámosi Gábor -  ügyvezető, INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. 

 

11.20-11.40 Kávészünet 

 

11.40-12.00  Interaktív “kerekasztal”: ötletek elemzése, tanácsadás 

 



A megye, mint híd a források és a 

gazdasági szereplők  között

Jövő megoldásai információs nap

Előadó: Pajna Zoltán 

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Elnöke



Hajdú-Bihar Megyei önkormányzat főbb feladatai

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól:

 27. § (1) A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben 
meghatározottak szerint területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint 
koordinációs feladatokat lát el.

1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és területrendezésről

 11.§ bg) a megye gazdaságának és foglalkoztatásának fellendítése érdekében 
gazdaságfejlesztési, befektetés ösztönző tevékenységet lát el,

 13/A. § (1) A megyei önkormányzat koordinációs feladatkörében együttműködik a 
települési önkormányzatokkal, a megye fejlesztésében közvetlenül és közvetve 
közreműködő területi államigazgatási szervekkel, az érdekelt civil és szakmai 
szervezetekkel.

272/2014. (XI. 5.) Korm. Rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes 
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről:

 19. § f) A területi szereplő végrehajtja az ITP-t, amelynek keretében a 
kedvezményezettektől és az irányító hatóságtól a támogatott projektekről 
adatszolgáltatást kérhet, részt vehet a projektfejlesztésben és a kedvezményezett 
kérelmére a projektmenedzsment tevékenységek ellátásában.



Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 

tevékenységének főbb területei

• Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében végzett

együttműködések koordinálása, közvetítése

• Nemzetközi projektek, együttműködések koordinálása, közvetítése

• Interreg V-A Románia - Magyarország Együttműködési Program 



Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

(TOP)
 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési 

együttműködések (Megyei Paktum)

 Turizmusfejlesztés (Magyar szürkék útja – tematikus út)

 Helyi gazdaságfejlesztés 

 Ipari parkok, ipari területek fejlesztése 

 Energiahatékonyság és megújuló-energiaforrás használat fokozása az 
önkormányzatoknál

 Önkormányzatok által vezérelt helyi közcélú energiaellátás megvalósítása megújuló 
energiaforrások felhasználásával

 Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés

 Óvodai, gyermekellátási szolgáltatások

 Barnamezős területek rehabilitációja

 Zöld város kialakítása

 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

 Fenntartható közlekedésfejlesztés

 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése



Nemzetközi projektek

Célunk a nemzetközi kapcsolatok építése és a nemzetközi források 
felhasználásának növelése. 

Ezen túlmenően a

 nemzetközi projektekben való részvétel

 nemzetközi ügyekkel foglalkozó kapacitások növelése

 Brüsszeli képviselet megerősítése, mely nem csak a megyei önkormányzatra terjed ki, hanem a 

megyei szereplőkre 

 eddigi nemzetközi projektek tapasztalatainak hasznosítása

 nemzetközi forráslehívások arányának növelése

 megyei szereplők nemzetközi projektekben, nemzetközi forrásokban való részvételének 

növelése, segítése.



Nemzetközi projektek, együttműködések

 Interreg Europe

 CLUSTERS3

 PURE COSMOS

 COSME – Erasmus for Young Entrepreneurs

 PRACTYCEIII

 Interreg V-A – Magyarország – Románia 

Együttműködési program



CLUSTERS3 (2016-2020)
A klaszterpolitikák szerepének növelése az 

intelligens szakosodás alapú kutatási és 

innovációs stratégiák sikeres megvalósításáért

• 6 ország (ES, PL, IT, LV, HU, UK) 9 intézménye; 

cél a klaszterek fejlesztése, teljesítményük 

fokozása, a jelenlegi klaszterpolitika erősítése, 

konkrétan:

• a klaszterek, szakpolitikák és projektek 

harmonizálása

• a nemzetközi együttműködési tevékenységekben 

való részvételnek köszönhetően a magasabb szintű 

szaktudással rendelkező szakemberek számának 

emelkedése

• az innovációért és versenyképességért felelős 

szereplők megyei és hazai szintű megerősítése

• a kkv-k fejlődését hátráltató tényezők kiiktatása, 

regionális folyamatok és programok 

klaszterbarátabbá tétele

PURE COSMOS (2016-2021)
Állami hatóságok szerepe a kkv-k 

versenyképességének növelésében

• 7 ország (IT, HU, DE, UK, GR, CZ, ES) 8 

szervezete; cél a kkv-k növekedésének és 

fejlődésének támogatása az adminisztratív terhek és 

a közigazgatási bürokrácia csökkentésén, az 

elektronikus ügyintézés erősítésén, az  

információtechnológiai készségek/képességek 

javításán keresztül, konkrétan:

• új projektek a korszerű szolgáltatások – pl. 

elektronikus fizetési eszközök, egyablakos rendszer 

(„One Stop Shop”), digitális megközelítési („digital

by default”) modellek, digitális készség elsajátítás 

– fejlesztésére;

• hatékony közigazgatási rendszer fejlett 

infokommunikációs adminisztratív megoldásokon 

keresztül, regionális jogi környezet áttekintése, 

vállalkozásoknak való pályázati eljárások 

egyszerűsítése és felgyorsítása.



PRACTYCEIII

A PRACTYCE III pályázat fő célja, hogy folytassa azokat a tevékenységeket, melyek
megvalósítására a PRACTYCE I és II pályázatok kapcsán került sor: új vállalkozások kapnak arra
lehetőséget, hogy a fogadó vállalkozásoknál meghatározott időt töltsenek el a program keretében,
melynek során lehetőségük nyílik jó gyakorlatok megismerésére, a vállalkozásmenedzsmenthez
kapcsolódó szakmai készségeik növelésére, látókörük szélesítésére, kapcsolatépítésre. Kilenc
közreműködő szervezet vesz részt és működik aktívan közre a projektben, melyek közül hatan már a
korábbi PRACTYCE projektekben is partnerek voltak, hárman pedig újonnan kerültek be a
partnerségbe. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat is új közreműködő szervezetként vesz részt a
projektben.

A projekt időtartama: 2016.02.01-2018.01.31.

A projekt költségkerete: 582.685 EUR (HBMÖ: 58.830 EUR) 

Partnerség: 8 ország (ES, UK, IE, SR, HU, SI, FR, BE) 9 szervezete

Vezető Partner: Asociacion de Empresarios Jovenes de Valencia (ES) 



PRACTYCEIII

Tevékenységek:
A PRACTYCE III keretében körülbelül 70 újonnan létrejött és motivált vállalkozás fog
gyakorlatban tapasztalatokat szerezni egy másik európai országban és ezáltal jobb rálátásuk lesz
a nemzetközi üzleti perspektívákra is. Ezen felül 70 magas színvonalon működő HE (fogadó
vállalkozás) is bevonásra kerül, amelyek segítik az NE-ok (új vállalkozások) saját projektjeinek
megvalósítását, közösen új ötletekkel, innovációval, kreativitással és új együttműködésekkel
bővítik vállalkozásaikat.
HBMÖ főbb feladatai:

- Támogatások kifizetése az NE-ok részére: 7 új vállalkozás (NE) támogatása 4 hónapon

keresztül, ahol a fogadó ország Ausztria
- NE-ok fogadása és indulás előtti felkészítő kurzus tartása a külföldön való tartózkodásához

(gyakorlati információk)
- A szakmai tapasztalatcserék nyomon követése: folyamatos kapcsolattartás a NE- és HE-

okkal, HE-ok meglátogatása, probléma esetén közvetítői szerep felvállalása; a véleményekről
szóló kérdőívek validálása; a résztvevők megszerzett tapasztalatainak értékelése; a szakmai

tapasztalatcsere közvetlen hatásainak értékelése



Interreg V-A Románia - Magyarország 

Együttműködési Program 

Európai Bizottság 2015. december 9-én fogadta el az

INTERREG V-A Románia-Magyarország Program 2014-2020

programdokumentum végső változatát.

Monitoring Bizottságban (MB) a megyei önkormányzatok 

szavazati joga jelentősen erősödött.

MB 2016. május 26-án került először összehívásra Békéscsabán

8 megyés közös állásfoglalás kialakítása a stratégiailag fontos 

kérdésekben 

Az első pályázati felhívások 2016. decemberében várhatóak 



Interreg V-A Románia - Magyarország 

Együttműködési Program 

Prioritási tengelyei:

 Közös védekezés, valamint a közös értékek és források hatékony felhasználása 

(Együttműködés a közös értékek és források mentén) – 48,50 millió euró

 A fenntartható határon átnyúló mobilitás fejlesztése és a szűk keresztmetszetek 

megszüntetése (Együttműködés a hozzáférhetőséget illetően) – 34,99 millió euró

 A foglalkoztatás fejlesztése és a határon átnyúló munkaerő-mobilitás támogatása 

(Együttműködés a foglalkoztatás terén) – 55,07 millió euró

 Az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése (Együttműködés az egészségügyi ellátás és a 

megelőzés tekintetében) – 57,03 millió euró

 A kockázat-megelőzés és katasztrófakezelés (Együttműködés a kockázat megelőzés és 

a katasztrófakezelés tekintetében) – 9,55 millió euró

 Határon átnyúló együttműködés támogatása intézmények és állampolgárok között 

(Intézmények és közösségek együttműködése) – 4,01 millió euró

 A program teljes költségvetése, amely tartalmazza a nemzeti társfinanszírozásokat is, 

kb. 232 millió euró (kb. 71,5 milliárd Ft).



Interreg V-A Románia - Magyarország 

Együttműködési Program 

A program kedvezményezettjei:

 A pályázók székhelye vagy kirendeltsége/regionális/helyi intézménye a 

célterületen kell legyen (Satu Mare, Bihor, Arad és Timiş megyék Romániában, 

ill. Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés és Csongrád megyék Magyarországon).

 Helyi és megyei önkormányzatok / hivatalok és ezek intézményei

 Minisztériumok és ezek szakosodott intézményei, regionális hivatalai

 Nemzeti / Természetvédelmi parkok hivatalai/szervei

 Környezetvédelmi intézmények

 Felsőoktatási intézmények

 Nem kormányzati szervezet

 Mikroregionális egyesületek

 Eurorégiós irányító szervezetek

 Múzeumok, könyvtárak, színházak

 Templomok

 Kulturális örökségi hivatalok

 Kereskedelmi kamarák

 Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (EGTC)

 Közlekedési infrastruktúra fejlesztéséért felelős országos/nemzeti szervezete



A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 

Monitoring Bizottságokban való részvétele

 Partnerségi Megállapodás Monitoring Bizottság

 GINOP Monitoring Bizottság (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív 

Program) 

 IKOP Monitoring Bizottság (Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív 

Program)

 Vidékfejlesztési Monitoring Bizottság

 EFOP Monitoring Bizottság (Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program)



Együttműködés a gazdasági szereplők és a 

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat között



 ESCO - Stratégiai Együttműködési Megállapodás

 Horizont 2020 - Stratégiai Együttműködési Megállapodás

 Megyei turisztikai stratégia kidolgozása a BM Koordinációs 

Főosztályával együttműködésben 

 Vásárszövetség

 Együttműködési Megállapodás a Hajdú-Bihar Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamarával 

 Együttműködési Megállapodás a Hajdú-Bihar Megyei Mérnök 

Kamarával



ESCO stratégiai megállapodás

Mely létrejött a Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt., a Hajdú-Bihar Megyei

Önkormányzat és a LENERG Energiaügynökség Mérnöki és Tanácsadó Nonprofit

Kft. között.

Az ESCO finanszírozás lényege, hogy egy külső cég olyan műszaki és pénzügyi

szolgáltatást nyújt a végfelhasználó részére, mellyel az energiafelhasználás területén

végrehajtott fejlesztések megvalósítása, visszatérítendő formában az energia-

megtakarítás függvényében valósul meg.

A megállapodás során a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat vállalja, hogy a

megyében biztosítja az állami és gazdasági szereplők részére az információáramlást,

tájékoztatást nyújt az elérhető lehetőségről, illetve beruházásösztönző tevékenységet

folytat.



Horizont 2020 stratégiai megállapodás

A Stratégiai Együttműködési Megállapodás általános missziója, a hazai,

kiemelten a Hajdú-Bihar megyei gazdasági szereplők és nonprofit szervezetek

közvetlen brüsszeli forrásokhoz segítése, az elérhető pályázati források

maximális lehívása, azok jogszerű felhasználása fejlesztési és

versenyképességi helyzet javítása céljából, illetve az innováció elősegítése a

hazai és a nemzetközi piacon egyaránt.

A Hajdú-Bihar megyei önkormányzat biztosítja a megyében a megyei

vállalkozások, gazdasági szereplők részére a Horizont 2020 pályázatokhoz

kapcsolódó információáramlást, tájékoztatást nyújt az elérhető lehetőségről.



Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, 

mint gazdasági szereplő



Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség 

Nonprofit Kft.



A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat gazdasági társasága, a

Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség 

Nonprofit Kft. tevékenységei

 Projekt generálása

 Pályázati tanácsadás

 Pályázatok készítése

 Fejlesztési tervek, fejlesztési stratégiák és 

koncepciók készítése

 Megvalósíthatósági tanulmányok 
készítése

 Nemzetközi projektek elkészítése

 Befektetés-ösztönzés

 Projekt menedzsment és kapcsolódó 
szolgáltatások (nyilvánosság, marketing, 
közbeszerzés)

Az Ügynökség jelenleg 22 fővel dolgozik, célja, hogy minél hatékonyabb, minőségi 

szolgáltatást nyújtson a meglévő és a potenciális ügyfelei számára.

Valamint erősíteni kívánja az önkormányzatok mellett a vállalkozói szférával, illetve a 

civil szektorral való együttműködést is.



Érmelléki Fejlesztési Ügynökség



Érmelléki Fejlesztési Ügynökség Nonprofit szervezet 

Bihar megyében - Románia

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a határ menti térségfejlesztés 

jövőjének érdekében közös együttműködési megállapodás megkötését 

tervezi Bihar és Szatmár megyékkel. 

Továbbá a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség együttműködne 

az Érmelléki Fejlesztési ügynökséggel ROHU program, illetve egyéb 

pályázati lehetőségek tekintetében.



Vásárszövetség megalapítása 

Hajdú-Bihar Megyében és Érmelléken

 A kezdeményezéshez tíz Hajdú-Bihar megyei mellett öt érmelléki település is 
csatlakozott.

 Cél a közös együttműködés, valamint a térség kulturális örökségének megőrzése, 
bemutatása, korabeli vásárok megtartása.

 Ünnepélyes megnyitóra  2016. február 6.-án Derecske városában  került sor, ahol 
együttműködési szándéknyilatkozat aláírásával 11 pontban határozták meg a 
jövőbeni feltételeket és feladatokat.

 Vásárszövetség létrehozásával a megyei önkormányzat célja, hogy a magas 
minőségű, kézműves termékeik rendszeres bemutatásával támogassa azon 
hajdúsági, bihari és érmelléki települések összefogását, amelyek egykor 
egységes gazdasági övezethez tartoztak a Kárpát-medencében. A 
vásárszövetség keretében egyre több helyi gazdának nyílik majd lehetősége, hogy 
portékáit megismerjék a régióban.

 Vásárszövetség egyesület létrehozása folyamatban.



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


