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SAJTÓKÖZLEMÉNY
ÁTFOGÓ KÖZSZOLGÁLAT-FEJLESZTÉS AZ NKE-N

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 11,500 milliárd forint vissza nem térítendő uniós támogatást nyert
a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15 azonosító számú „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés”
című konstrukció keretén belül. A most induló, európai uniós forrásból megvalósuló kiemelt
projektjétől a közszolgálat számára hozzáférhető minőségi tudásanyagot, kompetenciát és mérhető
fejlesztési eredményeket vár a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. A projektgazda intézmény mindezt
tudományfejlesztéssel, nemzetközi tudástranszfer útján, a szervezeti kultúra átalakításával, korszerű
ismeretek és szervezési gyakorlatok széles körben történő terjesztésével kívánja elérni.
A projekt a közszolgálattal foglalkozó olyan tudományos tevékenységeket támogat, amelyek hozzájárulnak a
közigazgatás, a közszolgáltatás és az állam versenyképességének növeléséhez. Az NKE a közigazgatási
szakember képzés szellemi bázisaként új ismeretanyagokat, módszereket alakít ki és ad át, valamint a
személyi és szervezeti kompetenciákat javítását is szeretné elérni. A projekt alapvető célja az, hogy
megerősítse a szolgáltatási szemléletet és az etikus működést a közszolgálatban. Ennek meghatározó
eleme az NKE-n meglévő államtudományi képzések továbbfejlesztése és újak elindítása. Mindezt a partner
intézményekkel, társegyetemekkel együttműködésben, hazai és külföldi szakemberek tapasztalatait és a
nemzetközi jó gyakorlatokat felhasználva kívánja az NKE megvalósítani. A 2020. június 30-áig tartó
fejlesztési munkába az intézmény 200 kutatót és szakembert, valamint 50 együttműködő partnert kíván
bevonni, akik összesen mintegy 100 kutatásban vesznek majd részt. A kompetencia-fejlesztésben pedig
mintegy 16.400 közszolgálati szakember részvételére számít az egyetem. A program céljai hét alprojektben
valósulnak meg:
- a közigazgatás hatékonyságát szolgáló tudásközpont létrehozása;
- a fejlesztéspolitikára irányuló képzési programok indítása;
- a helyi önkormányzati tudás gyarapítása, amelynek részeként szakértői hálózat kialakítása;
- a jó állam jellemzőinek monitoring és értékelő tevékenysége az összes KÖFOP-program esetében;
- a jó állam mutatókról adatbázis és nyilvántartó rendszer létrehozása;
- a közigazgatás egészének magas színvonalú működését támogató tudásközpontok létrehozása;
- tudásportál létrehozása, amely minden érintett számára elérhetővé teszi majd, hogy a jövőben a
közigazgatás minden szereplője használhassa azt, a minőségi szolgáltatás biztosításához.
A projekt azonosító száma: KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretén belül valósul meg.
Bővebb információ a projektről: http://kofop.uni-nke.hu/kofop-projektek/kofop-212 oldalon olvasható.
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