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Pályázati projektiroda

1.1. PPáálylyáázatfigyelzatfigyelééss
2.2. TanTanáácsadcsadááss
3.3. PPáálylyáázatok, projektek nyilvzatok, projektek nyilváántartntartáásasa
4.4. OTH pOTH páálylyáázatainak menedzselzatainak menedzseléésese



1. Pályázatfigyelés

figyelemfelhívás az ÁNTSZ intranetes honlapján

intézetek értesítése az aktuális lehetőségekről



2. Tanácsadás
pályázati ügyekben az ÁNTSZ munkatársai 
számára

műhelybeszélgetések a megpályázható
programokról

például: „Egészségügy – 2009.”
Információs Nap a Második Közösségi 
Népegészségügyi Cselekvési Programról (2008-2013)



3. Nyilvántartás

Az ÁNTSZ intézeteiben megvalósuló projektek 
és készülő pályázatok nyilvántartása.

Pályázati és projekt-adatlapok kitöltése és 
beküldése.



4. Menedzsment

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
pályázatainak, nyertes projektjeinek 
menedzselése. 



OTH projektjei
TÁMOP-6.1.3/08/1 Szűrőprogramok országos 
kommunikációja (SZOK)
TÁMOP 6.2.3. „Országos egészségmonitorozási 
rendszer kiépítése”
TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7év) program
ÁROP-2008/1.2.1/A az ÁNTSZ és az OVSZ 
szervezetfejlesztése
EKOP-KMR Az ÁNTSZ gyors reagálási képességet 
növelő komplex információs rendszerének 
fejlesztése 
KEOP-7.6.3.0/1F-2008-0037 A humán vízhasználatok 
környezetegészségügyi felügyeletét megalapozó
nemzeti információs infrastruktúra kiépítése



Szűrőprogramok országos 
kommunikációja 

(SZOK)

TÁMOP 6.1.3.

Kiemelt projekt



A projekt tartalma
Célok:

a daganatos betegségekre irányuló szűrővizsgálatokon a lakossági 
részvétel aránya emelkedjen (emlőszűrés 60%, méhnyakszűrés 50%)
a lakosság egészségi állapota javuljon, növekedjen az egészségesen 
és munkaképesen eltöltött életévek száma, versenyképesebb legyen 
a munkaerő (egészségtudatosabb magatartás, ismeretek növelése, 
attitűd változás, stb.)

Projekt komponensek:
A, kommunikáció kampány
- országos szint
- kreatív tervezés, gyártás, ügynökségi tevékenység
B, interaktív tájékoztató napok:
- kistérségi szint
- szemléletformáló, komm. készségeket fejlesztő, szakmai 

ismereteket bővítő szeminárium
- 100 csoport, 3000 fő, két célcsoport, két modul



A projekt megvalósítása
Időtartama: 2009.05.29.-2011.05.28.
Támogatás összege: 865 M Ft
Megvalósítás színhelye: országos szintű (és helyi)
Projektmenedzsment: OTH (pü. vezető, pr. menedzser, 2 

pr. asszisztens)

Tevékenységek a következő negyedévben-félévben:
Kommunikációs stratégia kialakítása
Közbeszerzési eljárások lebonyolítása mindkét komponensben 
Szeminárium anyagának fejlesztése
Humán és tárgyi erőforrások felmérése
Szemináriumok előkészítése

Tevékenységek ősztől:
Kampányindítás
Szemináriumok lebonyolítása



Területi ÁNTSZ-ek szerepe, 
kapcsolódási pontok

Helyzetelemzés, helyi tapasztalatok összegyűjtése (A,B komponens)

Humán és tárgyi erőforrások beazonosítása (elsősorban B 
komponens)

Szemináriumok szervezése és megtartása

Közreműködés a kampány megvalósításában, a hatásvizsgálatban, 
a kampány helyi szintű eredményességének értékelésében 

Közreműködés az alapellátásban végzett szív és érrendszeri 
szűrésekről készülő felmérésben

Helyi szintű sajtóesemények generálása, szervezése



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
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