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Célkitűzések 

Az Új Széchenyi Terv egyik fő célkitűzése:  
hatékony pályázati rendszer működtetése a kis- és középvállalkozások 
versenyképességének növelése érdekében.  
 
 
A Széchenyi Programirodák célkitűzése: 
Új Széchenyi Terv stratégiai céljainak megvalósulását előmozdító projektötletek 
támogatása, folyamatban lévő projektek szabályos megvalósításának 
elősegítése. 
 
 
Fő feladatuk a pályázatok gyors és hatékony közvetítése a potenciális pályázók 
irányába; a megvalósítás támogatása. 
 



Prioritások 

• A Széchenyi Programirodák működésük során kiemelten figyelünk arra, 
hogy: 
 

• Mindenki számára elérhetőek legyünk; 

• Igény szerint  helyben tudjunk tanácsot adni, segíteni; 

• Országosan egységes információt juttassunk el mindenhová;  

• Megfelelő szakmai támogatást kapjon minden partner; 

• Valódi segítséget tudjunk nyújtani; 

• Katalizátorként működjünk a folyamatokban. 

 



Szervezetrendszer 

Kik vagyunk mi? – Helyünk az intézményrendszerben 
 
 



Kapcsolatrendszer 

Folyamatos munkakapcsolat az NFÜ Hálózati Főosztályával 
együttműködésben: 
 

- Irányító Hatóságokkal 
- Közreműködő Szervezetekkel 
- Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal  
- Érintett minisztériumokkal 
- Szakmai szervezetekkel 

 
Rendszeres szakmai találkozókat szervezünk, folyamatos információ-
áramoltatást igyekszünk biztosítani a folyamat résztvevői között. 

 



Fő tevékenységeink 

1. Tájékoztatás → a potenciális pályázók teljes körű, hiteles és naprakész informálása, 
pályázatok közvetítése → a pályázók számának növelése → eredményesség 
 

2. Tanácsadás → a projektgazdák támogatása a projektmegvalósítási szakaszban, 
projektgenerálás, problémakezelés, pályázók motiválása, visszacsatolás →             
sikeresen benyújtott, szabályoknak megfelelő pályázatok arányának növelése →             
hatékonyság, szabályosság   
 

3. Irodák rendszerének működtetése → kapcsolattartás, együttműködés, 
tapasztalatcsere → egységesség, közös gondolkodás      
 

4. Intézményrendszert támogató feladatok → információgyűjtés, javaslatok a 
Központi Programiroda felé, aktív részvétel a pályázatok társadalmasítási 
folyamataiban → hatékonyság 
 



Hozzájárulásunk 

1. Letisztult és költséghatékony szervezetrendszer 

2. Hiteles, naprakész, teljes körű, személyre szabott informáltság  

3. Pályázók számának emelkedése 

4. Kevesebb szabálytalanság és hiánypótlás, „előregondolkodás” 

5. Sikeres pályázatok számának emelkedése 

6. Pályázói igények visszacsatolása 

7. Pályázói elégedettség növekedése 
 



Irodáink 

 
 
Országszerte : 22 darab iroda 
Megyeszékhelyek és megyei jogú városok 
 
Összesen 152 tanácsadó, jövőre 165 lesz a számuk 
 
Teljes országos lefedettség 
 



Elérhetőségeink 

• Internet: 
 

• www.szechenyiprogramiroda.hu 
• www.szpi.hu 
• info@szpi.hu 

 
• Android/AppStore: 

 
• SZPI – ingyenesen letölthető alkalmazás 

http://www.szechenyiprogramiroda.hu/�
http://www.szpi.hu/�
mailto:info@szpi.hu�


 
 
 

Köszönöm a figyelmet! 
 
 
 

dr. Görözdi-Nagy Eszter 
eszter.gorozdi.nagy@szpi.hu 

0036-20-248-9677 

mailto:eszter.gorozdi.nagy@szpi.hu�
mailto:eszter.gorozdi.nagy@szpi.hu�

	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Prioritások
	Szervezetrendszer
	Kapcsolatrendszer
	Fő tevékenységeink
	Hozzájárulásunk
	Irodáink
	Elérhetőségeink
	Slide Number 10

