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A Veszprém Megyei Önkormányzat és hivatala két évet fordított arra, hogy a lehető
legszélesebb körben egyeztetve készüljön fel a 2014-2020 közötti uniós támogatási időszakra.
Sok munka eredményeként alakult ki az az Integrált Területi Program, amelyet a napokban
fogadott el a Nemzetgazdasági Minisztérium. Mivel ebben az utolsó fordulóban már csak
kisebb módosításokról volt szó, sokan remélték, mire megérkezik a jóváhagyás, már a
pályázatok beadási fázisában lesznek érdekeltek az önkormányzatok, gazdasági szervezetek,
vállalkozások. Nem így van. Éppen ezért Polgárdy Imre a Veszprém Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke megyeházi köszöntőjében így fogalmazott: - A startvonalon állunk, és
alig várjuk a pisztoly eldördülését. Sok érdeklődő előtt fórum zajlott ugyanis a Szent István
teremben, ahol egyrészt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében
megjelenő pályázati felhívásokról esett szó, másrészt a témához szorosan kapcsolódó,
megváltozott közbeszerzési törvényről. Ez utóbbi jelent újdonságot, mivel a törvény ötödik
változatának rendelkezései november 1-től léptek érvénybe, elektronikus vonatkozásai pedig
2016-tól lesznek kötelezőek. A főbb változások: mind a nyílt, mind a tárgyalásos eljárásnál
csökkent az eljárás időtartama, csökkennek az ajánlattevők adminisztrációs kötelezettségei is,
ha már hozzáférhető lesz az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum, amihez azért
minden igazolást papír alapon, postán be kell nyújtani. Új fogalomként jelent meg az
öntisztázás, ami akkor is lehetővé teszi a pályázást, ha alapból kizárnák a jelentkezőt. Eddig
két szempontot mérlegeltek a döntéshozók: a legalacsonyabb árat, illetve a legelőnyösebb
ajánlatot, most egy harmadikat is figyelembe kell venni, a költséghatékonyságot. Érdemes
gondosan tanulmányozni a közbeszerzési törvény változásait, mert például más lett a
hirdetmények előírt tartalma, vagy új az a kötelezettség is, hogy bizonyos feltételek esetén
felelős, akkreditált közbeszerzési tanácsadót kell alkalmazni nem csak az ajánlatot kérőnek,
de az ajánlatot tevőnek is.
Őrsi Ágnes

Elhangzott előadások:
10:15 – Az Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft. cégismertetője – Tóth
Anett Krisztina cégvezető prezentálásában
10:30 – Változások az új közbeszerzési törvényben – Dr. Molnár Fanni Eszter közbeszerzési
szakértő előadásában
11:00 – Cégeket érintő közbeszerzési változások – dr. Starcsevics Balázs közbeszerzési szakértő
előadásában
11:45 – Megjelenő Terület- és Településfejlesztési Operatív Programok pályázati felhívásainak
rövid ismertetése – Tóth Anett Krisztina előadásában
12:45 – A Terület és Településfejlesztési Operatív Programokhoz kapcsolódó lehetőségek a
pénzintézet nézőpontjából – támogatási lehetőségek konstrukciói – Ruzsovits Péter,
ügyfélkapcsolati igazgató, OTP Bank Nyrt. Kereskedelmi Banki Centrum
13:00 – Kis és középvállalkozások lehetőségei az Operatív Programok tükrében – Fiedler Ágnes,
RVA tanácsadója, Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

