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Véget ért a Multiplikátor Képzési  
Program 

A Multiplikátor Képzési Program célja az volt, hogy az Európai Unió 
Strukturális Alapjainak társfinanszírozásával működtetett pályázato-
kat olyan szakértők készítsék, akik megfelelő elméleti és gyakorlati 
ismeretekkel rendelkeznek. A végzett multiplikátorok bekerülnek a 
minisztériumi pályázatkészítő regiszterbe is. 
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Strukturális Alap; Tempus Közalapítvány; EU. 

1200 multiplikátor végzett a Tempus  
Közalapítványnál 

A 2004 tavaszán lezajlott közbeszerzési eljárás alapján a Multipli-
kátor Képzési Program második szakaszát (három képzési kört) a 
Tempus Közalapítvány bonyolította le. Az egész országot lefedte, min-
den megyéből érkeztek hallgatók a szervezett képzésekre, így ország-
szerte elérhetők lesznek a képzett tanácsadók. 

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Multiplikátor Képzési 
Programjának célja, hogy a hazai fejlesztési forrásokból, valamint az Eu-
rópai Unió Strukturális Alapjainak társfinanszírozásával működtetett mik-
ro-, kis- és középvállalkozói pályázatok elkészítéséhez olyan szakértőket 
készítsen fel, akik rendelkeznek a megfelelő elméleti és gyakorlati isme-
retekkel, így képesek teljes körű támogatást biztosítani a fejlesztési  
projektek előkészítéséhez és a pályázatok összeállításához. A gyakor-
latorientált képzés projekt szemléletű menedzsment ismeretekre alapo-
zott. 

A GKM összesen 1200 szakértő képzését támogatta azzal, hogy a 
tandíj egy részét finanszírozta, így elmondható, hogy nagyságát tekintve 
ilyen volumenű pályázatíró képzés korábban még nem volt Magyaror-
szágon. 



A végzett pályázatírók bekerülnek a minisztérium pályázatírói re-
giszterébe is, amely a www.gkm.hu internetes oldalon található meg, és 
tartalmazza a multiplikátorok elérhetőségét. A tapasztalatok szerint gyak-
ran használják az adatbázist azok a vállalatok, akik képzett, és hivatalo-
san is elismert pályázatíróval szeretnének dolgoztatni. 

A Multiplikátor Képzési Program II. utolsó körében végzett pályázat-
író tanácsadóinak tanúsítványát Dióssy Gábor, a Gazdasági és Közleke-
dési Minisztérium politikai államtitkára és dr. Galambos Gábor, a Tem-
pus Közalapítvány kuratóriumának elnöke adta át 2005. április 22-én. 

További információ a képzést szervező Tempus Közalapítvány hon-
lapján: www.tka.hu. 

Induló képzések 

I. Multiplikátor Képzési Program 

A túljelentkezésre való tekintettel a Képzőközpont új képzési csopor-
tot indít április 20-án!

6 napos, 48 órás akkreditált felnőttképzés (PL-0603) 
A képzés pályázatíróknak és tanácsadóknak ajánlott (vállalkozások 

szakértői, magánszemélyek). 
A képzés célja, hogy a résztvevők képesek legyenek a potenciális 

ügyfelek számára teljes körű szolgáltatást nyújtani a pályázatok megírá-
sa, és a projektmenedzsment területén. 

Tanúsítványt szerzett hallgatók felkerülnek a Gazdasági és Közle-
kedési Minisztérium honlapján elérhető pályázatírói regiszterbe!

Főbb tématerületek:
– Projekttervezés  
– Pályázatkészítés  
– Projektvégrehajtás  
– Tanácsadói szakmai és módszertani ismeretek  
– Projektgenerálás és ügyfélszolgálati tanácsadás 
Képzési napok: április 20–21–22., május 11–12–13. 

II. Projektmenedzsment lépésről lépésre 

Egyéni tanácsadással kiegészített képzési program!
6 napos, 60 órás akkreditált felnőttképzés (PL-0501) 
A képzés ajánlott mindazoknak, akik aktívan részt vesznek pályáza-

tok és projektek kidolgozásában és végrehajtásában. 

 

http://www.gkm.hu/
http://www.tka.hu/


A képzés célja, hogy a résztvevők képesek legyenek az EU által 
társfinanszírozott pályázati felhívásoknak megfelelő projektek és pályá-
zatok teljes körű elkészítésére. 

Főbb tématerületek: 
– Projektek előkészítése, tervezése  
– Pályázati dokumentáció elkészítése  
– Projektek szakmai és pénzügyi végrehajtása 
A következő képzés időpontjai: május 2–3., 26–27., június 9–10. 

III. A Strukturális Alapok felhasználása  
     Magyarországon  

4 napos, 30 órás akkreditált felnőttképzés (PL-0589) 
A képzés azoknak ajánlott, akik az EU integrációhoz kötődő gyakor-

lati feladataik ellátásához kívánnak alapismereteket szerezni az EU és 
hazai támogatáspolitikáról. 

A képzés célja, hogy rövid áttekintést adjon az Európai Unió közös-
ségi támogatásairól, azok felhasználásának feltételeiről. 

Főbb tématerületek: 
– Hazai és EU fejlesztéspolitika, források  
– Pályázatfigyelés, forrásteremtés  
– A végrehajtás rendszere Magyarországon 
A következő képzés időpontjai: május 18–19–20., 30. 

IV. A projektciklus-menedzsment alapjai 

3 napos, 24 tanórás akkreditált felnőttképzés (PL-0482) 
A képzés ajánlott mindazoknak, akik át kívánják tekinteni a célorien-

tált projektciklus-menedzsment lépéseit. 
A képzés célja, hogy a résztvevők képesek legyenek fejlesztési el-

képzeléseiket az EU által is támogatott projekteken keresztül megvalósí-
tani. 

 
Főbb tématerületek: 
– Projekttervezés  
– Pályázatkészítés  
– Projektvégrehajtás 
A következő képzés időpontjai: június 1–2–3. 
 



ÚJ KÉPZÉSEK: 
 
A képzőközpont a 2004-ben végzett széles körű képzési igényfel-

mérés eredményeire alapozva állította össze 2005-ös képzési tervét.  
A visszajelzések alapján jelenleg a következő új képzések kidolgo-

zása van folyamatban, amelyek várhatóan júniustól, illetve szeptembertől 
érhetőek el: 

1. Közbeszerzési alapismeretek (3 nap) 
2. Az EU kohéziós politikája: fókuszban a tervezés-programozás 

(8 nap) 
3. Projektek szakmai és pénzügyi végrehajtása (6 nap) 
 

(További információk a képzésekről:  
Tempus Közalapítvány/Leonardo Nemzeti Iroda) 

(A Szerkesztőség) 
 

 


