
I. - Projektmenedzsment műszaki és gazdasági megvalósíthatósági tanulmány 

 
A pályázati forrás neve: Dél-Alföldi Operatív Fejlesztési Programok 

A pályázat, pilotprojekt 
címe: Intelligens Régió Operatív Program 

Rövid név: Intelligens Régió 

A pályázati konzorcium  Intelligens Régió Konsorcium 

A pályázat benyújtásának 
ideje: 1999. szetember. 30. 

A pályázat benyújtásának 
helye: Dél Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács, Szeged Oroszlán u. 2. 

Szerződéskötés/ 
Projektzáró 2000. február 24./ 2000. szeptember 30. 

Gesztor/Koordinátor Compax Kft. / Háló Consulting Bt. 

A projekt tagjai a 
következők: DARFT Informatikai kabinet 

Pályázat/ Szerződés    
értéke 5.500.000 

A projekt rövid leírása: A DARFT által kiírt 12 Operatív program, mely az ÁFTN-hez 
kapcsolódóan került meghirdetésre. Az egyik fő program, mivel 
informatikai fejlesztéseket tartalmaz, mely alapja a többi programnak. 
Az Intelligens Régió Operatív Program rövid ismertetése: IST 5 
keretprogram, EU-s Intelligens Városok, 

Marketing-kommunikációs felmérés, Regionális WAN Frame-relay 
hálózat kialakítása, tartalomszolgáltatások, távmunka-távtanulás, 
teleház program, Integrált önkormányzati szolgáltatások  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. Projektmenedzsment Szakterület/ EU-konform pályázatkészítés, pályázatírás 

 
 
A pályázati forrás neve: OM IKTA , OMFB 00240/2001 

A pályázat, projekt címe: Négyrétegű Regionális Információs Rendszer tervezése fejlesztése  

Rövid név: NRIR 

A pályázati konzorcium  DARTS konzorcium  

A pályázat benyújtásának 
ideje: 2000. szeptember. 30. 

A pályázat benyújtásának 
helye: OM-KFHÁT 

Szerződéskötés/ 
Projektzáró 2001. február / 2002. május 30. 

Gesztor/Koordinátor DARFT / IR Kft. 

A projekt tagjai a 
következők: 

Baja Város Önkormányzata, Kecskemét Város Önkormányzata, 
Békéscsaba Város Önkormányzata, Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési 
Tanács, Rudas és Karig 

Pályázat/ Szerződés    
értéke 90.000.000 HUF 

A projekt rövid leírása: A NRIR - OM KF HÁT IKTA-3-IKTA 2000 pályázati projektben valósult 
meg. Az összes fejlesztés összege, közel 90 Millió HUF, melyből  OM 
állami támogatás 43 Millió HUF. A projekt során feladat volt, egyrészről 
Baja, Békéscsaba és Kecskemét Polgármesteri Hivatalaiban a Gispán 
Integrált Önkormányzati Térinformatikai Rendszer bevezetése, valamint 
egy komplex szoftver megoldás beta változatának fejlesztése. Ez 
utóbbi, illetve a két feladatrész, a projekt címe: „Négyrétegű Regionális 
Információs Rendszer” / NRIR /. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

III. EU-Komform pályázatkészítés, pályázatírás 

 
 
A pályázati forrás neve: MEH IKB 2000 C 

A pályázat, projekt címe: Dél- Alföldi Intelligens Régió Portál   

Rövid név: ------------ 

A pályázati konzorcium  -------------  

A pályázat benyújtásának 
ideje: 2000. október. 15. 

A pályázat benyújtásának 
helye: MEH IKB 

Szerződéskötés/ 
Projektzáró 2001.  / 2002.  

Gesztor/Koordinátor Marsnet Kft. / IR Kft. 

A projekt tagjai a 
következők: --------------------------  

Pályázat/ Szerződés értéke 10. 000. 000 HUF 

A projekt rövid leírása: Az Intelligens Régió Portál több tartalmi egységgel rendelkezik, 

amelyben az aktuális tartalom rendszeresen megújul, miközben a váz 

és a működtető háttér-adatbázis szerkezet változatlan. A projekt 

indításakor az alábbi tartalmi egységek megvalósítását tűztük ki célul:  

 a régió gazdag tartalmi bemutatkozása; 
 vállalkozások; 
 közigazgatás (elektronikus ügyintézési lehetőségek); 
 civil szervezetek; 
 regionális és országos hírek; 
 iránytű a régió felfedezéséhez;  
 interaktív kommunikációs és információgyűjtő blokk; 
 felhasználói regisztráció;  
 hírlevél modulok; 
 szabad portál felületek; 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
IV. Műszaki és gazdasági megvalósíthatósági tanulmányok, költség-haszonelemzés, pénzügyi 
terv készítése, vállalkozásfejlesztés 
 
 
 

A pályázati forrás neve: Szeged Biopolisz Pólus program 

A taulmány címe: E-szegedpolus modul  elő és megvalósíthatósági 
tanulmány  

Rövid név: ------------ 

A pályázat tanulmány 
benyújtásának ideje: 2006. október. 20. 

A pályázat benyújtásának 
helye: Szeged Pólus Fejlesztési Kht. 

Szerződéskötés/ 
Projektzáró 2001.  / 2002.  

Gesztor/Koordinátor CSMKIK / IR Kft. 

A projekt tagjai a 
következők: 

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 
Szeged MJVÖ, SZTE, Dél-Alföldi Teleház 

Tanulmány 
megvalósításának értéke 2 Milliárd HUF 

A projekt rövid leírása: Az e-szegedpolus modul projektjei az NFT II. belül, mit szegedi 
kulcsprojekt 
Link to e-business 
Szolgáltatási térinformatikai program 
e-universitas 
IT MENTOR/TELEHÁZ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
V. Regionális gazdaságfejlesztés 
 
 
 
 

A pályázati forrás neve: Baross Gábor Program Innocsekk Pályázat 

A pályázat, projekt címe: On-line audit rendszer kialakítása   

Rövid név: Inno_Audit 

Projekt vezető és 
Informatikai megvalósító: IR Intelligens Régió ® Üzleti Kommunikációs kft. 

A pályázat benyújtásának 
ideje: 2007. január.  

A pályázat benyújtásának 
helye: NKTH 

Szerződéskötés/ 
Projektzáró 2007.  / 2010.  

Gesztor/Pályázó Prakticomp Kft. 

Pályázat/ Szerződés értéke 24.900.000 HUF 

A projekt rövid leírása: A www.onlineaudit.intelligensregio.hu oldalon elérhető önértékelési 
rendszer a vállalkozásoknak kíván segítséget nyújtani a tekintetben, 
hogy a kidolgozott táblázat kitöltésével képet kapjanak saját maguk és 
vállalkozásuk szervezeti felkészültségéről, a befektetői és beszállítói 
alkalmassági követelmények tekintetében. 
A minősítő táblázat gyors önértékelése alapján a vállalkozás dönthet 
arról, hogy milyen irányba indul tovább részletesebb önértékelés avagy 
szervezete fejlesztése terén. A részletesebb önértékelésre lehetőséget 
ad a szintén a honlapon megtalálható regionális minőségi díj EFQM 
alapú önértékelési rendszerén történő indulás, a fejlesztést pedig a 
szintén a honlapon elérhető szervezetfejlesztő és menedzsment  
képzések teszik lehetővé. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VI. Vállalkozásfejlesztés, Eu-komform pályázatkészítés, pályázatírás, műszaki és gazdasági 
megvalósíthatósági tanulmány, 
 
 
 
 

Projekt  neve: Klasztermenedzsment Szervezet létrehozása és 

Innovációs Klaszter Akkreditáció 

Klaszter: Dél-Alföldi Fenntartartható Fejlődés Szolgáltató Klaszter 

Rövid név: DAFESZK 

A projekt indulásának 
ideje: 2009. április. 01. 

Program: Pólus Fejlesztési Program, Klaszter szervezetek létrehozása és 
fejlesztése. 

Gesztor szervezet: Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 

Klaszter menedzser 
szervezet: IR Intelligens Régió ® Üzleti Kommunikációs Kft.  

Irány: K + F+ I 

Megvalósításának értéke 3 Milliárd HUF 

A projekt rövid leírása: Az ipari termelés és szolgáltatói ágazatok versenyképességének 
javítása, a természetes térszerkezet megőrzése. Fenntartható fejlődést 
alkotó összehangolt közszolgáltatói és vállalkozói tevékenységek 
fejlesztése informatikai támogatással a Dél-Alföldi Régióban, ezen 
belül: Szervezet, folyamatok fejlesztése, az innováció serkentése, ezen 
belül:  
 
 a. A természeti erőforrások fenntartható használata. A jó 
környezetállapot biztosítása   
b. Az azonos feladatok (ügyfélszolgálat) elvégzése egy helyen, közös 
rendszerben történő elvégzésének kidolgozása. 
c.  A hatékony energia felhasználást  biztosító 
rendszerek és megoldások elterjedésének elősegítése és az energia 
szélesebb körű felhasználásának kialakítása.  
d.  Környezetbarát közösségi tömegközlekedés. 
e. Kutatási színvonal emelése: A kutatásfejlesztés humán erőforrásai 
minőségének javítása, ösztönzése, továbbá a kutatási kapacitás 
bővítése 
 

Várható befejezés:  2012. 

 
 
 
 
 
 
 



VII. Vállalkozásfejlesztés, Eu-komform pályázatkészítés, pályázatírás, műszaki és gazdasági 
megvalósíthatósági tanulmány, 
 
 

Projekt neve: Regionális hulladékkezelési projekt DAOP Telephelyfejlesztés pályázat 
keretében  

 Telephelyfejlesztés” (Kódszám: DAOP-2010-1.1.1/E.) 

Rövid név: ---------- 

A projekt indulásának 
ideje: 2010. március 01. 

Program: DAOP 

Projektvezető: IR Intelligens Régió ® Üzleti Kommunikációs Kft.  

Irány: KKV fejlesztés 

Megvalósításának értéke: 250 Millió HUF 

A projekt rövid leírása: Pályázatírási és projektvezetési tevékenység keretében egy 
hulladékkezelésre alkalmas korszerű telephely kialakítása, csarnok 
építésére kerül sor, egy barnamezős beruházás keretében.  
Hulladékkezelés tevékenysége öt fő területen valósul meg, köztük az e-
hulladék begyűjtése és feldolgozása, elszállítása. 

Várható befejezés:  2013. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



VIII. Nemzetközi projektek, Transznacionális együttműködésekben való közreműködés 
 (kommunikáció) 

 
 

A pályázati forrás neve: Délkelet-európai Transznacionális Együttműködés 

A projekt címe: TICAD Projekt – A Tisza vízgyűjtőterületének integrált fejlesztése 

Rövid név: TICAD 

A projekt időtartama 2009. május – 2012. február (34 hónap) 

Megbízó DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség 

Szerződéskötés 2010. december 31.   

Külső kommunikációs 
szakértő 

IR Intelligens Régió® Üzleti Kommunikációs Kft. 

Vezető Partner: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft 

A projekt tagjai a 
következők: 

Magyarország, Szlovákia, Ukrajna, Románia és Szerbia  

A projekt 
megvalósításának 
összértéke: 

2. 800. 000 EUR 

A projekt rövid leírása: A TICAD projekt fő célkitűzése, hogy hozzájáruljon a Tisza-térség 
fenntartható, integrált területi fejlődéséhez, segítsen kialakítani egy 
fenntartható gazdasági rendszert, a természeti és kulturális erőforrások 
optimális használatát, a versenyképes növekedési területek 
kiegyensúlyozott elosztását és a településhálózat belső és külső 
funkcionális kapcsolatainak erősödését. 

A megbízás leírása - A belső információáramlás biztosítása, valamint külső kommunikációs 
és promóciós tevékenységek ellátása 

- A projektcsapat belső kommunikációjának menedzselése angol 
nyelven. 

- A projektpartnerek belső, szakmai találkozóin való közreműködés. 
- A projekt megvalósításának felénél nemzetközi konferencia és 

sajtókonferencia megszervezése, az 5 résztvevő országból 
kompetens döntéshozók és szakértők, valamint ügynökségek, 
hatóságok, szakértők és civil szervezetek képviselőinek részvételével 

- Tekintettel a projekt fontosságára és innovatív jellegére, a szélesebb 
európai közösség számára a projekttel kapcsolatos információk 
elérhetővé tétele: 6 nyelvű honlap folyamatos működtetése és 
frissítése. 

- A projekt tudományos tapasztalatainak szakmai konferenciákon és 
újságokban történő publikálása. 

- A projekt eredményeinek promotálása és terjesztése: a 6 nyelvű 
weboldal, valamint kiadványok, szórólapok, brosúrák, elektronikus 
hírlevelek és szakmai publikációk által. 

- Konferenciákon, sajtókonferenciákon, nyilvános találkozókon való 
közreműködés. 

- Kapcsolódó szakmai szervezetekkel együttműködések kialakítása 
- A projekt propagálása a kapcsolódó szakmai konferenciákon és 

rendezvényeken 



 
 
IX. Eurorégiós, határmenti együttműködések pályázati dokumentációjának elkészítése 
 

 

 
 

A pályázati forrás neve: IPA HU-SRB Szerb-Magyar Határmenti Együttműködési Program 

A pályázat címe: A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. rekultivációs 
tapasztalatainak átadása a Regionális Hulladéktároló Kft. részére, 

eurorégiós disszeminációs tevékenység az IPA keretei közt 

A projekt időtartama 2012. január – 2012. december (12 hónap) 

Megbízó DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség 

Pályázat beadásának 
időpontja 

2011. február 14.   

A pályázati dokumentáció 
elkészítése 

IR Intelligens Régió® Üzleti Kommunikációs Kft. 

Vezető Partner DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség 

A projekt tagjai a 
következők: 

DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 
Regionális Hulladéktároló Kft. Szabadka 

A projekt 
megvalósításának 
összértéke: 

400. 000 EUR 

A projekt rövid leírása: - A magyar szakmai partner a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Kft, mint szakmai ismereteket, követendő környezetvédelmi gyakorlatot 
átadó szervezet, a szerb oldalon pedig a Regionalna Deponija d.o.o., 
aki fogadja és átveszi ezen szakmai ismereteket, valamint beépíti a 
szerbiai gyakorlatba a hulladékgazdálkodás terén. 
 
- A projekt egyik célja a környezettudatos szemléletmód, gondolkodás 
kialakítása, amely hozzásegíti a határ menti térséget az egészséges 
életmód, egészséges környezet kialakítására irányuló törekvések 
megvalósításában. A lakosság körében végrehajtott figyelemfelkeltő és 
disszeminációs tevékenységek elősegítik a környezettudatos 
gondolkodásmód kialakítását, a jó gyakorlatok, követendő példák 
átvételét, illetve alkalmat adnak a későbbi együttműködések 
kapcsolathálójának kialakításához. 
 
- Megállapításra kerül a szerb-magyar határ mellett található, a 
környezetre, a lakosságra potenciálisan veszélyt, kockázatot jelentő 
szennyező források elhelyezkedése, illetve mindkét oldalon egységes 
térinformatikai adatbázis kerül kialakítása, mely nyomon követi a 
változásokat, illetve honlapon történő megjelentetése, karbantartása is 
a projekt lényeges eleme. 

Megjegyzés Megvalósítás alatt 


