Tantárgy adatlap
EU támogatások, pályázatírás és menedzsment
EU támogatások, pályázatírás és menedzsment
A tantárgy kódja: 4VG32NBV51M
A tantárgy megnevezése (magyarul): EU támogatások, pályázatírás és menedzsment
A tantárgy neve (angolul): EU Funds Tender Writing and Management
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 24+24+0+0
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék: Világgazdasági Intézet
A tantárgyfelelős neve: Dr. Nagy Sándor Gyula

A tantárgy szakmai tartalma: A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék az Európai Unió közös
kohéziós és regionális politikájának felépítését, működési mechanizmusait, hatékonyságának mérési
módszereit, A hallgatók a félév során megismerik az európai uniós támogatások
intézményrendszerét, a támogatások pályázati formáit, az uniós elvárások követelményrendszerét, a
projekt- előkészítés és –megvalósítás szakaszait, a fenntarthatósággal kapcsolatos kritériumokat, a
pályázatírás általános, szakmai és módszertani követelményét. A tantárgy az elméleti ismeretek
mellett, gyakorlati pályázati ismereteket kíván adni a hallgatóknak. Nyertes projektekhez kapcsolódó
dokumentációkon keresztül bemutatásra kerülnek a pályázati csomag (pályázati űrlap, illetve
mellékletek) összeállításához szükséges ismereteket.
Évközi tanulmányi követelmények: • Egy negyedéves zárthelyi dolgozat megírása
• Órán kiadott csoportos házi feladat megoldása, határidőre történő benyújtása és prezentálása
• Félév végén zárthelyi vizsga, utó- és javítóvizsga szintén írásban
• Aktív részvétel az órákon
Vizsgakövetelmény: gyakorlati jegy
Az értékelés módszere: Beadandó csoportos házi feladat (kidolgozott projekt) 30%
1. Negyedéves ZH 35%
2. Negyedéves ZH 35%
(Vagy javító vizsga: 70%)
Az érvényes év végi jegyhez kötelező:
• értékelhető (!) beadandó házi feladat leadása és annak prezentálása (csoportosan),
• illetve a két negyedéves ZH megírása legalább 51%-os eredménnyel. (Amennyiben ez nem sikerül,
úgy javítóvizsgára a TVSZ szerint kettő alkalommal van lehetőség.)

Tananyag leírása:
Órarendi beosztás: 1. hét: A kohéziós politika bemutatása, az EU támogatások és a regionális
politika összefüggései (Nagy Sándor Gyula)
2. hét: EU-s szabályozási keretek, stratégiai dokumentumok, a támogatási intézményrendszer (Kiss
Gábor Ferenc)
3. hét: A fejlesztéspolitika hazai és nemzetközi gyakorlata (Kiss Gábor Ferenc)
4. hét: Stratégiai tervezés, programozás és projektfejlesztés (Kiss Gábor Ferenc)
5. hét: Negyedéves ZH
6. hét: A projektek megvalósításának és nyomon követésének folyamata I. (szerződéskötés, szakmai
megvalósítás és menedzsment) (Kiss Gábor Ferenc)
7. hét: A projektek megvalósításának és nyomon követésének folyamata II. (költségvetés és
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elszámolás) (Kiss Gábor Ferenc)
8. hét: A projektek megvalósításának és nyomon követésének folyamata III. (monitoring és szakmai
beszámolás) (Kiss Gábor Ferenc)
9. hét: Pályázatírás a gyakorlatban (pályázati kitöltőprogrammal és csatolandó dokumentációval
kapcsolatos ismeretek) (Kiss Gábor Ferenc)
10. hét: Esettanulmányok – ESZA és ERFA források (Kiss Gábor Ferenc)
11. hét: Európai uniós támogatások hatékonyságának mérési módszerei (Nagy Sándor Gyula)
12. hét: Beadandó dolgozatok prezentációja (Kiss Gábor Ferenc és Nagy Sándor Gyula)
Kompetencia leírása: A megszerzendő ismeretek:
Az Európai Unió kohéziós politikájának rendszer szintű ismerete, a magyar fejlesztés és
támogatáspolitika stratégiai dokumentumainak és gyakorlati működésének ismerete, illetve a
pályázatírási és projektmenedzsment gyakorlat megismerése.
Elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák leírása és ezek értékelésének
módja:
Elméleti, stratégiai dokumentumok és ismeretek gyakorlatban való alkalmazása az európai uniós
támogatások és pályázatok esetében.
Félévközi ellenőrzések: Kettőféle félévközi számonkérés lesz:
1. az órákon elhangzott gyakorlati és elméleti kérdésekből, illetve a kötelező irodalom vonatkozó
részeiből negyedéves zh.
2. A házi feladat csoportos pályázati és támogatási rendszerekkel kapcsolatos feladat megoldása.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: • Negyedéves zh megírása (legalább
51%-osra)
• 2-3 fős csoportban a házi feladat megoldása
• Félév végi zh megírása (legalább 51%-osra)
Szak neve: Összegyetemi választható tárgy.
Kötelező tárgy: Nemzetközi gazdasági és Gazdálkodás MA EU szakirány
Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:
NAGY SÁNDOR GYULA–HEIL PÉTER (2013): KOHÉZIÓS POLITIKA ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA,
Akadémia Kiadó. Budapest
továbbá az előadáson elhangzott és a moodle-ba feltöltött diasorok
https://www.palyazat.gov.hu/magyarorszagi_europai_unios_forrasok_elemzese

Ajánlott irodalom:
Európai Bizottság és a Magyar Kormány vonatkozó jogszabályai:
ERFA-rendelet – 1301/2013.
ESZA-rendelet – 1304/2013.
Kohéziós Alap – 1300/2013.
272/2014 Korm. rendelet (EU eljárásrend)
www.palyazat.gov.hu

A tantárgy oktatói:
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