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Egyéb előterjesztés
Békés Város Képviselő-testülete
2013. május 30-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet a mellékelt
dokumentumok szerint konzorciumi tagként részt kíván venni a TÁMOP 6.1.2/13/1 jelű
pályázaton, melyhez a fenntartó hozzájárulását kéri.
A pályázat céljával egyetértünk, a fenntartóra a pályázat ideje és a fenntartási időszak alatt
többlet költség a pályázati kiírás ígéretei szerint nem hárul, ezért beadását támogatjuk.
Kérem az alábbi határozati javaslatok elfogadását.
Határozati javaslatok:
1. Békés Város Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Békés Városi Egyesített
Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet a Pándy Kálmán Kórház által benyújtandó
TÁMOP 6.1.2/13/1 Dohányzás leszokás támogató pontok kialakítása a tüdőgondozó
intézetek bázisán pályázatban konzorciumi tagként részt vegyen, azzal, hogy az
utófinanszírozás miatt felmerülő likviditási problémák megoldását az intézménynek
saját forrásból kell biztosítania, valamint a 3 év fenntartási időszakra vállalt
kötelezettségeket a Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet
az OEP finanszírozás, illetve saját bevételei terhére biztosítja.
2. Békés Város Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
3. Békés Város Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Békés Városi Egyesített
Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet egyéni tanácsadásra 3 óra, csoportos
tanácsadásra 2 óra heti szakorvosi többletóraszámot igényeljen az Országos
Egészségbiztosítási Pénztárnál, és felhatalmazza Dr. Gulyás Zsuzsanna igazgató
főorvost a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő:

intézkedésre azonnal

Felelős:

Izsó Gábor polgármester

Békés, 2013. május 23.
Izsó Gábor
polgármester

Jogi ellenjegyző
Pénzügyi ellenjegyző

Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet
5630 Békés, József A. u. 5.
Tel./ fax: 66/411-754
ELŐTERJESZTÉS
Békés Város Önkormányzatának Képviselő -Testületi ülésére
2013. május 30-i ülésére
Részvétel a Társadalmi Megújulás Operatív Program Keretében
„Egészségre nevelő és Szemléletformáló életmódprogramok”
című TÁMOP 6.1.2/13/1
Dohányzás leszokás támogató pontok kialakítása a tüdőgondozó intézetek
bázisán pályázatban

Tisztelt Képviselő Testület!
Felhívás érkezett intézményünkhöz, Pándy Kálmán Kórház Tüdőgyógyászati
telephelyének vezetőjétől, hogy Békés megyében működő tüdőgondozóként
vegyünk részt a fenti elnevezésű pályázatban konzorcium egyik tagjaként. A
pályázatot támogatja az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet és az
EMMI is.
1.) A konstrukció alapvető célja: a szív-érrendszeri, daganatos megbetegedések
csökkenésének támogatása, a korai és elkerülhető halálozást befolyásoló
életmód, illetve szokások javítása révén az egyének egészségi állapotának
javítása, így foglalkoztathatóságuk növelése. Ehhez kapcsolódóan a dohányzók
arányának jelentős csökkentése, a dohányzással összefüggésbe hozható
megbetegedések gyakoriságának csökkentése és a passzív dohányzás nagyfokú
visszaszorítása. Ezen célokhoz kapcsolódóan a tüdőgondozó intézetek
szolgáltatásainak fejlesztése a már dohányzók számának csökkentéséhez és a
dohányzásról való leszokást támogató programokban résztvevők számának
növeléséhez járul hozzá.
Specifikus cél: A pályázat célja a dohányzásról leszokás elősegítése, a helyi
tüdőgondozók bázisán alapuló csoportos leszokási program keretében. A
szolgáltatások elérhetőségének , hozzáférhetőségének javítása. A dohányzásról
leszokott, főként munkavállalási korú személyek számának növelése.
A kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetés
társfinanszírozásban biztosítja.
Finanszírozás módja: tagonként történő finanszírozás.
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás összege: az adott konzorciumi tag által a projektbe bevont
tüdőgondozóként minimum 2.000.0000.,-Ft, de legfeljebb 3.470.000.-Ft

Helyi önkormányzati költségvetési szervként saját nevünkben nyújthatunk be
pályázatot, az adott szervezet nevében a fenntartó intézmény nem pályázhat.
A pályázat tartalma, támogatható tevékenységek köre:
- Dohányzásról való leszokás támogatására szolgáló helyiség kialakítása;
- Helyi szakmai és lakossági kommunikáció dohányzásról való leszokás
témakörben;
- Dohányzásról való leszokást segítő a lakosság számára ingyenes hozzáférhető
csoportos tanácsadás végzése;
- Ehhez szükséges szakember állomány biztosítása, továbbképzésen való
részvétele.
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázatban történő
részvételünket támogatni szíveskedjenek.

2.) A pályázat meghirdetésével párhuzamosan a dohányzásról való leszokást
segítő csoportos tanácsadás tevékenység szakellátásból történő fenntartható
finanszírozásának előkészítését a szaktárca megkezdte, annak érdekében, hogy a
jelen pályázat tapasztalatai alapján a dohányzásról való leszokást segítő
csoportos tanácsadás elérhetővé váljon.
Ennek feltétele, hogy intézményünk beadja az OEP-hez az „Előzetes
többletkapacitás befogadására irányuló kérelem Egyéni és csoportos
dohányzás leszokás támogatásra”.
Az általunk kérelmezett heti többlet óraszám (szakorvosi óra):
egyéni tanácsadásra: 3 óra; csoportos tanácsadásra: 2 óra.
Kérjük a Tisztelt
szíveskedjenek!

Képviselő-testületet,

hogy

ehhez

hozzájárulni

Mellékeljük a pályázati felhívást.
Békés, 2013. május 15.
Tisztelettel:

Dr. Gulyás Zsuzsanna
igazgató főorvos

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a
Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében
„Egészségre nevelő és szemléletformáló
életmódprogramok”
című
pályázati felhívásához
Kódszám:
TÁMOP-6.1.2/13/1

Dohányzás leszokás támogató pontok kialakítása a
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A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS
Alapvető cél:
A konstrukció alapvető célja – a Társadalmi Megújulás Operatív Program illetve a
Népegészségügyi Program célkitűzéseivel összhangban - a szív-érrendszeri,
daganatos megbetegedések csökkenésének támogatása, a korai és elkerülhető
halálozást befolyásoló életmód illetve szokások javítása révén az egyének
egészségi állapotának javítása, így foglalkoztathatóságuk növelése. Ennek
keretében elérendő cél az egyének egészségük iránti felelősségének, az öngondoskodás
képességének, a helyi közösségek és a társas támogatások erősítése, az egészséges
életvitelhez szükséges tudás és készségek elsajátításának hatékony támogatása, ennek
következtében a lakosság életminőségének javítása, az egészségben eltöltött életévek
növelése, a megalapozott tervekre épülő, egészséget támogató közösségi döntéshozatali
gyakorlat meghonosítása, ezen gyakorlatok mérhető számbeli növekedése.
Általános cél a fentiekhez kapcsolódóan a dohányzók arányának jelentős csökkentése, a
dohányzással összefüggésbe hozható megbetegedések gyakoriságának csökkentése és a
passzív dohányzás nagyfokú visszaszorítása. Ezen célokhoz kapcsolódóan a tüdőgondozó
intézetek szolgáltatásainak fejlesztése a már dohányzók számának csökkentéséhez és a
dohányzásról való leszokást támogató programokban részt vevő számának növeléséhez
járul hozzá.
Specifikus cél:
A pályázat célja a dohányzásról leszokás elősegítése a helyi tüdőgondozók
bázisán alapuló csoportos leszokási program keretében.
·
·

A szolgáltatások elérhetőségének, hozzáférhetőségének javítása;
A dohányzásról leszokott, főként munkavállalási korú személyek számának
növelése.

Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra1 rendelkezésre álló
keretösszeg a hat konvergencia régióra (Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, DélDunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld) 416.000.000 forint.
A konstrukció keretében az ESZA és ERFA alapok közötti átjárhatóság alapján az ERFA
típusú tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének maximum
10 %-a, azaz 41.600.000 forint fordítható.
Jelen kiírás forrását az Európai
társfinanszírozásban biztosítja.

Szociális

Alap

és

Magyarország

költségvetése

A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós
Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 16a pontja
értelmében közkiadásnak minősül: az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 2. cikk 5. pontja szerinti kiadás, amelynek részét képezi
az uniós és a központi költségvetési támogatásokon kívül a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVII. törvény 6. § (1) bekezdése
alapján ajánlatkérőnek minősülő közszféra szervezet kedvezményezett által biztosított elismerhető saját forrás.
A 1083/2006/EK tanácsi rendelet 2. cikk 5. pontja alapján: „közkiadás”: a műveletek finanszírozásához nyújtott bármely, az
állam, a regionális és helyi hatóságok, az Európai Közösségek költségvetéséből származó közpénzből való hozzájárulás, amely
kapcsolódik a strukturális alapokhoz és a Kohéziós Alaphoz, továbbá bármely hasonló kiadás. A műveletek finanszírozásához
nyújtott bármely olyan hozzájárulás, amely egy vagy több regionális vagy helyi hatóság közjogi intézményei vagy társulásai,
vagy az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési
eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban
eljáró közjogi intézmények költségvetéséből származik, hasonló kiadásnak tekintendő.

A közszféra szerv Pályázó definíciója a Pályázati Útmutató F7 pontjában található.
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A Közép-Magyarországi Régióban támogatás nem ítélhető meg.

B. PÁLYÁZÓK KÖRE
Jogi forma
Jelen kiírás keretében az alábbi, közfinanszírozott egészségügyi szakellátást végző,
tüdőgondozót működtető fekvő- és/vagy járóbeteg szakellátást végző
intézmények lehetnek pályázók konzorciumban (GFO besorolással, a statisztikai
számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet alapján):
1) Költségvetési szervek:
-

Központi költségvetési szerv (GFO 312);
Helyi önkormányzati költségvetési szerv (GFO 322);

2) Nonprofit szervezetek:
-

Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572);
Nonprofit részvénytársaság (GFO 573);
Nonprofit betéti társaság (GFO 622);

Amennyiben a projekt megvalósításához együttműködő partner bevonása szükséges,
akkor az együttműködő partner támogatásban nem részesül, a Támogatói Okirat nem
nevesíti.
A jelen kiírás keretében kizárólag konzorciumok pályázhatnak, amelyhez konzorcium
létrehozására irányuló megállapodást kell kötni az útmutató 8/A számú mellékletét
képező megállapodás minta alapján. A konzorciumi együttműködési megállapodással a
tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy a projektet annak támogatása esetén a
projektdokumentációban meghatározott módon közösen megvalósítják. Konzorcium tagja
csak olyan szervezet lehet, amely a Pályázati Felhívásban és a jelen Útmutatóban
meghatározott követelményeknek megfelel, részt vesz a pályázat alapvető céljának
megvalósításában és támogatásban részesül. (Felhívjuk a figyelmet, hogy az aláírt
konzorciumi együttműködési megállapodást szkennelt formában kell a pályázatot
tartalmazó CD/DVD-n szerepeltetni).
A konzorciummal szemben támasztott feltételek:
·
·
·
·

·
·

A konzorciumok minimum 2, maximum 12 tagból állhatnak;
Egy pályázó csak egy konzorcium tagja lehet;
A konzorcium tagjainak székhelyük szerint a konvergencia régiókból kell
kikerülniük;
Önállóan működő költségvetési szerv konzorcium vezetőként vagy konzorciumi
tagként való pályázása esetében a fenntartó a kiírás specifikus nyilatkozati pontok
aláírásával igazolja, hogy támogatja a projekt megvalósulását;
Finanszírozás módja: tagonként történő finanszírozás. Azonos címen működő
tüdőgondozók vonatkozásában a támogatás csak egyszer hívható le.
A fentiekben felsorolt szervezetek kizárólag saját nevükben nyújthatnak be
pályázatot, az adott szervezet nevében a fenntartó intézmény (amennyiben
releváns) nem pályázhat.
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Méret
Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns.

C. PÁLYÁZAT TARTALMA
A pályázat célcsoportja
Dohányzásról való leszokást támogató csoportos támogatásba bevont kliensek és a
tüdőgondozókban csoportos leszokás támogatást végző szakszemélyzet.
A pályázat központi fejlesztési
tevékenységeinek fejlesztése.

eleme

a

tüdőgondozók,

valamint

azok

Felhívjuk a pályázó figyelmét, hogy jelen pályázat meghirdetésével párhuzamosan a
dohányzásról való leszokást segítő csoportos tanácsadás tevékenység szakellátásból
történő fenntartható finanszírozásának előkészítését a szaktárca megkezdte,
annak érdekében, hogy a jelen pályázat tapasztalatai alapján a dohányzásról való
leszokást segítő csoportos tanácsadás elérhetővé váljon. Kérjük, vegyék figyelembe
fentieket a fenntarthatóság biztosítása érdekében.
Támogatható tevékenységek köre
1) Dohányzásról való leszokás támogatására szolgáló helyiség kialakítása a
konzorciumban részt vevő szervezetek tüdőgondozó részlegén belül:
o Projekt céljainak elérésére szolgáló helyiség, kapcsolódó kiszolgáló helyiség
hatósági engedélyhez nem kötött felújítása, átalakítása;
o Projekt céljainak elérésére szolgáló helyiség, kapcsolódó kiszolgáló helyiség
berendezése, felszerelése (pályázati útmutató 14. számú mellékletét
képező eszközlista alapján)
2) Helyi szakmai és lakossági kommunikáció dohányzásról való leszokás
témakörben
3) Dohányzásról való leszokást segítő, a lakosság számára ingyenesen
hozzáférhető csoportos tanácsadás végzése a dohányzás leszokásban
alkalmazott bizonyítottan hatékony módszerek alkalmazásával az alábbi
területekre kiterjedően:
- a nikotinfüggés és a pszichológiai függés,
- a gyógyszeres terápiák előnyei és korlátai,
- a bizonyítékkal nem rendelkező módszerekkel kapcsolatos tévhitek
eloszlatása,
- érzelmi támogatás,
- leszokási stratégiák,
- az egészségre vonatkozó veszélyek és a leszokással kapcsolatos
egészségnyereségek,
- táplálkozás és testmozgás.
4) Dohányzásról való leszokást segítő csoportos tanácsadás biztosításához
szükséges szakemberállomány biztosítása
5) Kedvezményezett intézmény tüdőgondozó bázisán dolgozó leszoktatást végző
tüdőgyógyász szakorvos, szakdolgozó, valamint pszichológus leszokást támogató,
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TÁMOP-6.1.2/11/4 kiírás keretében
továbbképzésen való részvétele.

szervezett

és

minősíttetett

ingyenes

Projekt területi korlátozása
Kizárólag a konvergencia régiók területén megvalósuló fejlesztés támogatható.

D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK
Támogatás formája
Vissza nem térítendő támogatás
Támogatás mértéke
A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100%-a.
Támogatás összege
A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege:
Konzorciumi partnerek esetében az adott konzorciumi tag által a projektbe
bevont tüdőgondozóként minimum 1.000.000 Ft, de legfeljebb 2.000.000 Ft.
Konzorciumvezető esetében egy bevont tüdőgondozó vonatkozásában minimum
1.000.000 Ft, de legfeljebb 2.500.000 Ft, további általa bevont tüdőgondozó
vonatkozásában minimum 1.000.000 Ft, de legfeljebb 2.000.000 Ft.

E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK
A támogatásban részesülő projektek kiválasztása a pályázati útmutató B, C, D és F
pontjaiban foglalt kritériumok alapján történik.

F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Projekt Adatlapon, a Pályázati Felhívásban,
valamint a jelen Útmutatóban előírt mellékletekkel, elektronikusan nyújtható be.
Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy jelen kiírás keretében a Projekt Adatlapot nem
kitöltő program segítségével kell kitölteni és benyújtani. Az elektronikus benyújtás
jelen kiírásban a kitöltött dokumentum Word formátumban történő elektronikus
adathordozóra CD/DVD-re másolását jelenti.
A Projekt Adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható, továbbá
hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden mezőt ki kell tölteni.
Felhívjuk a Pályázó figyelmét, hogy jelen Útmutató 2. számú mellékletében
szereplő nyilatkozatot a Pályázónak papír alapon kell benyújtania, melyet a
kötelezettségvállalásra vonatkozó aláírási előírásoknak megfelelően kell
aláírnia!
A pályázatot (kitöltött Projekt Adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt
mellékleteket) elektronikus adathordozón a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott
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és kötelezettségvállalásra vonatkozó aláírási előírásoknak megfelelően aláírt
nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, tértivevényes vagy ajánlott küldeményként
vagy expressz postai szolgáltatás1/futárposta-szolgáltatás2 (garantált kézbesítési idejű
belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TAMOP-6.1.2/13/2
Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.
Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az ESZA Társadalmi
Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci út 45. „C”
épület címzést kell feltüntetni.
Felhívjuk a tisztelt Pályázók figyelmét, hogy jelen kiírás keretében a pályázatok
személyes benyújtására lehetőség nincs.
Kérjük, hogy az elektronikus adathordozón jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás
kódszámát (TAMOP-6.1.2/13/2), a Pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a
kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó
épségéről!
További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Tel: 06-40/638-638
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
honlap: www.nfu.hu/eugyfelszolgalathonlap: www.nfu.hu
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. § (7) bekezdése
alapján az ESZA Nonprofit Kft. a pályázatok benyújtásának határidejét megelőző tizedik
napig biztosítja, hogy a támogatást igénylők kérdéseket tehessenek fel, és azokra
ésszerű határidőn, de legkésőbb a kérdés Közreműködő Szervezethez való érkezését
követő 7 napon belül tájékoztatást kapjanak.
A pályázatok benyújtása 2013. április 1-től 2013. május 15-ig lehetséges.
1

A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban Posta tv.) 2. § 9. pontjában foglaltak szerint
expressz postai szolgáltatás: az az időgarantált szolgáltatás, melynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget,
hogy a postai küldeményt belföldön legkésőbb a felvételt követő munkanapon, Európai Unió tagállamaiba címzett küldemény
esetében legkésőbb a felvételt követő harmadik munkanapon, egyéb nemzetközi viszonylatú küldemény esetében legkésőbb a
felvételt követő ötödik munkanapon kézbesíti, és emellett az alábbi a)-f) pontban foglalt többletszolgáltatások közül legalább
egyet teljesít:
a) nyomon követhető kezelés;
b) utánvétel;
c) tértivevény;
d) értéknyilvánítás;
e) kizárólag a küldemény címzettjeként megjelölt személy kezéhez történő kézbesítés;
f) a küldeménynek a feladó lakóhelyén, tartózkodási helyén, székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén történő felvétele
2
A Posta tv. 2. § 15. pontjában foglaltak szerint futárposta-szolgáltatás: olyan - a küldemény felvételétől számított legfeljebb
24 órán belül teljesítendő - időgarantált postai szolgáltatás, amelynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget,
hogy a postai küldemény felvételét végző személy a postai küldeményt a kézbesítés megkísérléséig megszakítás nélkül
személyes felügyelete alatt tartja oly módon, hogy a feladó ez alatt bármely időpontban rendelkezhessen a postai küldemény
címzettjének vagy címének a megváltoztatásáról, és sikertelen személyes kézbesítés esetén megtehesse a szükséges
intézkedéseket
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A pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatosan történik.
Amennyiben az elektronikus benyújtás során a benyújtott dokumentum(ok)ban
érzékelhető minőségromlás van, ami a bírálatot érdemben befolyásolhatja, a
Közreműködő Szervezet kérheti az érintett dokumentumok utólagos, papír-alapú
benyújtását is.
A pályázati kiírással
honlapról tölthetők le.

kapcsolatos

további

dokumentumok

a

www.nfu.hu
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