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Pályázók köre

EFOP-1.5.3-16
Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben –
kedvezményezett térségek
35 milliárd forint (várható támogatások száma: 70-350 db)
Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén
megvalósuló projektek.
Nem támogathatóak a megyei jogú városok területén
megvalósuló projektek.
4 ezer-20 ezer főig: max 250 millió, 20 ezer fő felett 500
millió Ft)
- a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014
Korm. rendelet szerint kedvezményezett járásokban érintett
(GFO 321) települési önkormányzat
- a kedvezményezett járásokban érintett települési
önkormányzatok többségi tulajdonában álló non profit
szervezet,
vagy
többségi
települési
önkormányzati
befolyással bíró non profit szervezet
I.
Önállóan támogatható, kötelezően megvalósítandó
tevékenységek:
Projekt szakmai megvalósítása
1.
A
humán
közszolgáltatások
szakemberellátottságának
fejlesztését
szolgáló
ösztönző
programok megvalósítása:
a) Az igényfelmérés részeként beazonosításra került és
megfelelően alátámasztott szakemberhiány, szaktudás hiány
enyhítését szolgáló tevékenységek megvalósítása
b) Helyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Terv megvalósítása

Kötelezően megvalósítandó
tevékenységek

2. A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív
korú
emberek
foglalkoztathatóságának
javítását
támogató
szolgáltatás-csomagok
kialakítása,
megerősítése:
1. A célcsoport foglalkoztathatóságát elősegítő fejlesztési
tevékenységek, egyéni fejlesztési terv alapján:
- Az egyéni kompetenciák felmérése.
- Munkaszocializáció megszerzését segítő konstruktív és
értékteremtő tevékenységek.
- Csoportmunkában történő együttműködés kompetencia
fejlesztése.
- Munkára való képességet javító intézkedések a meglévő és
a térségbe érkező, létrehozandó új munkáltatók munkaerő
bázisának folyamatos minőségi biztosítása érdekében.
- Az önálló életvitelre képessé tevő programok.
- Az álláskereséshez felkészítő tanácsadás.
2. A hátrányos helyzetű aktív korú lakosság aktív munkaerőpiaci eszközökben való részesedésének elősegítése:
- Mentorok alkalmazása a hátrányos helyzetből adódó
sajátosságok
kezelése,
a
munkakörnyezetbe
való
beilleszkedés érdekében.
Munkavállalóvá
vált
hátrányos
helyzetű
személy
mentorálása (munkában és azon kívül). Szükséges
mentorálás a munkába lépésig, illetve a programok alatt.

Szemléletformáló,
antidiszkriminációs
képzések
megvalósítása a potenciális munkáltatók körében.
- Innovatív programok kidolgozása a mélyszegénységben
élők, különösen a romák, valamint a hátrányos helyzetbe
került emberek integrációjának támogatására, és az őket
segítő szervezetek hatékonyságának javítására.
3. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének
megerősítése:
a) Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó
tevékenységek:
- Közösségszervező alkalmazása.
- Közösségi terek és kulturális szolgáltatások kihasználtságát
növelő programok
b) Fiatalok közösségépítése:
- NEET (Nem foglalkoztatott és sem oktatásban, sem
képzésben nem részesülő fiatalok Európában) fiatalok
bevonása a közösségi tereken megvalósuló programokba
c) Közösség egészségfejlesztése:
- Az egészséges életmód közösségi szintű megerősítése, a
közösség egészségkultúrájának fejlesztése, életmód váltást
támogató programok szervezése
- Helyi kommunikáció az életmódváltást támogató
programokon történő részvétel elősegítése érdekében.
- Alkoholfüggőség-megelőzés területén helyi figyelemfelhívó,
a jogszabályi környezet betartását támogató közösségi
akciók;
leszokást
támogató
klubszerű,
önsegítő
tevékenységek.
- Dohányzás-megelőzés területén, olyan helyi közösségi
akciók, amelyek a nemdohányzók védelméről és a
dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes
szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvényben foglaltak
betartatását célozzák, ill. segítik elő
- Egyéb szenvedélybetegségek megelőzésével kapcsolatos
prevenciós programok megvalósítása; helyi problématérkép
és cselekvési terv készítése, megvalósítása; a programok
monitoring
rendszerének
kidolgozása,
az
eredményességének mérése, értékelése, nyomonkövetési
terv készítése és megvalósítása
- Az anyák egészségtudatos magatartásának támogatása
(hangsúlyt helyezve az első 1000 napra, összekapcsolva a
fogantatástól a 6. életévig tartó időszakot - a legalább 6
hónapos korig tartó kizárólagos anyatejes táplálás/szoptatás
támogatása,
a
csecsemőkori
túlzott
súlygyarapodás
elkerülése, veszélyeinek megismerése; a kisgyermek otthoni
táplálásában az egészséges táplálkozás (kevesebb só, cukor
fogyasztása,
vízivás
fontosságának
hangsúlyozása)
népszerűsítését célzó ismeretek átadása, a megfelelő
hosszúságú alvás fontosságát hangsúlyozó ismeretek
átadása)
4. A települési/térségi életminőség javítása, a vidék
megtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel
kapcsolatos disszemináció támogatása:
a) A célcsoport helyben maradását ösztönző, a helyi
életminőséget javító szolgáltatás-fejlesztések programok
megvalósítása:

- Közszolgáltatások elérhetővé tétele, helyi szolgáltatások
továbbfejlesztése.
- Több települést érintő szolgáltatásfejlesztési cselekvési terv
megvalósítása:
az alapellátást biztosító, illetve a nem állami fenntartású
közszolgáltatási
intézményekben
foglalkoztatott
szakdolgozók részére a hiány pótlását célzó, az elvándorlást
csökkentő és a minőségi munkaerő megtartását szolgáló, az
adott szakterületen megvalósuló kormányzati intézkedések
céljaihoz illeszkedő beavatkozások megvalósítása
az alapellátást biztosító, illetve a nem állami fenntartású
közszolgáltatások ellátásában a megelőző jelleg erősítése,
illetve az adott szakterületen ható szakpolitikai célokhoz
illeszkedő programok indítása
újszerű, felzárkózási célú helyi szolgáltatások bevezetése
a település vonzóvá tételét, annak növelését célzó
szolgáltatások és programok indítása és bővítése
5. A kultúrák közötti párbeszéd erősítése:
a) Az eltérő kultúrák megismerését, elsősorban a különböző
kultúrákhoz tartozók együttműködését célzó programok
megvalósítsa és a helyi, a nemzeti etnikai és kisebbségi
kultúra
értékeinek,
helytörténetének
feltárása,
megismertetése
II.

III.

Önállóan
nem
támogatott
kötelezően
megvalósítandó tevékenységek:
a) Projektelőkésztés
b) Projektmenedzsment
c) Könyvvizsgálat
d) Horizontális szempontok érvényesítése
e) Tájékoztatás és nyilvánosság
Választható, önállóan nem tám. tevékenység:

I. Beruházások
Projektműködést
támogató
átalakítás
vagy
felújítás,
valamint eszközök biztosítása – kizárólag részletesen
alátámasztott állapotfelmérés és szükséglet-bemutatás
alapján támogatható. Kizárólag nem engedély köteles
átalakítás, felújítás tervezhető.
II.
Az
önállóan
támogatható,
kötelezően
megvalósítandó
tevékenységekhez
kapcsolódó,
kiegészítő, választható tevékenységek:
1.
A
hátrányos
helyzetű
csoportok
foglalkoztathatóságának növelése, aktív munkaerőpiaci eszközökben való részesedésének és munkaerőpiacon való megjelenésének elősegítése, integrált
foglalkoztathatóságot támogató rendszer kialakítása:
a) Egészségtudatosság fejlesztése:
- Egészségfejlesztő segítők (segéd-egészségőrök) vagy
közösségi kapcsolattartók képzése és foglalkoztatása.
- Jogszabályban rögzített, térítésmentes, életkor szerinti
szűrővizsgálatokon való részvételre ösztönzés, egyéni
állapotfelmérés és kockázatbecslés, illetve az ehhez
kapcsolódó egyéni tanácsadás.

- Közösségi színtér modellprogramok megvalósítása az
egészséges táplálkozás, a járványügyi ismeretek növelése
(e-bug program - személyi higiéné/kézmosás, védőoltások,
szexuális egészség-betegségek terjedése, antibiotikum
használat, stb.), veszélyes anyagokkal (vegyszerekkel,
mérgező
anyagokkal)
kapcsolatos
ismeretek
(a
gyermekek/felnőttek
körében
előforduló
mérgezések
megelőzésére) tekintetében.
b) A lelki egészség helyi, kisközösségi programjai,
elsősorban:
- az idősek közösségben tartását, szellemi és fizikai
aktivitásuk megőrzését, fejlesztését célzó programok,
- életeseményekkel összefüggő krízis-állapotok megelőzését
vagy
támogatásban
részesítését
célzó
kisközösségi
programok, benne önsegítő csoportok létrehozása,
- szülői készségek javítását célzó közösségi tevékenységek
(szülőklubok) támogatása.
c) A hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci
eszközökben való részesedésének elősegítése egyéni
fejlesztési tervtől függetlenül:
- Akadálymentes információs és tanácsadási szolgáltatások
biztosítása.
e) A rendszeres, életvitelszerűen megjelenő testmozgás
támogatása:
- közösségi színtéren, lehetőség szerint szabadtéren,
megszervezett, szakember által irányított testmozgás.
- fiatalok iskolaidő utáni szervezett, felnőtt által felügyelt
testmozgás/sport/művészeti tevékenységei.
- életmód-sport (pl. futás, úszás, gyaloglás, aerobik, tánc,
egyéb zenés mozgásformák) klubok létrehozása és
működtetése.
- sportválasztást támogató sportbörzék, szabadidősportrendezvények, amelyek alkalmasak a szabadidősport
bázisának szélesítésére és a speciális igényű vagy hátrányos
helyzetű lakosságcsoportok fizikai aktivitásra ösztönzésére
és biztosítják számukra a rendezvények, események,
sporteszközök és létesítmények elérhetőségét.
- szakszerű testmozgás-tanácsadás magas kockázatúak
részére könnyen elérhető helyszínen (pl. közösségi
létesítmény, háziorvosi rendelő v. szakrendelő).
f) Szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó programok
szervezése: az étkeztetés mellett nyújtott szabadidős
programok megvalósítása szakszerű felügyelet mellett, ott,
ahol legalább 10 jogosult gyermek veszi igénybe az
étkeztetést.
2. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének
megerősítése:
- Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó
tevékenységek:
Közösségi
munka, közösségfejlesztés
és
-építés,
közösségtervezés, önkéntesség:
önsegítő csoportok ösztönzése,
a
helyi
lakosok
bevonása
saját
problémáik
megfogalmazásába és megoldásába.
- Önkéntességen alapuló helyi kezdeményezések a helyi

szolgáltatások minőségének növelése érdekében:
- Önkéntesek toborzása, felkészítése, koordinálása, segítése,
önkéntes-, és iskolai közösségi szolgálatot koordináló helyi
kezdeményezések megerősítése.
- A szolgáltató szervezetek, önkormányzatok körében
önkéntes koordinátorok képzése, foglalkoztatása.
- A szolgáltató szervezetek munkatársai körében az
önkéntesek befogadását elősegítő tréningek szervezése.
- Helyi szereplők által közösen megvalósított helyi önkéntes
programok.
- Újonnan létrejövő önkéntes pontok támogatása.
- Önkéntesség kultúrájának helyi szintű elterjesztése.
- Az önkéntesség társadalmi-gazdasági felzárkózásban való
aktív részvételét elősegítő jó gyakorlatok elterjesztése.
- Fiatalok közösségépítése:
- A jó gyakorlatok megismertetését, és a bemutatkozást
szolgáló testvér- és partnertelepülések közötti kapcsolatok
fejlesztése
- Tanösvények és vándortáborok, honismereti tábor
útvonalak
kialakítása,
(legfeljebb
kis
értékű
eszközbeszerzéssel).
- Ingyenes internetelérés biztosítása a közösségi tereken.
- Olyan programok, akciók indítása, melyek során a fiatalok
segítenek az idősebb korosztály számára, majd ennek
folytatásaként az idősebbek viszonozzák ezt a fiataloknak
(szívességcsere program).
- A közösségi terekben a korosztályi érdeklődésnek
megfelelő, tartalmas programok elérhetővé tétele a fiatalok
számára, ideértve a fiatalok folyamatos tájékoztatását az
őket érintő képzési, tanulási, ösztöndíj, továbbá a
foglalkoztatáshoz, lakhatáshoz kapcsolódó lehetőségekről.
- az önkormányzatok részére önálló ifjúsági referens
alkalmazása, tekintettel a 2011. évi CLXXXIX. törvény
(Mötv.) helyi önkormányzatok kötelező feladatairól szóló
13.§ (1) bekezdés
3. A vidék megtartó képességének erősítése, valamint
az ezzel kapcsolatos értékközvetítés támogatása:
a) Az életminőség javítását és a célcsoport helyben
maradását ösztönző programok megvalósítása:
- Az önkormányzat területén lévő szórakozóhelyek
biztonságának növelése
- Települési ösztöndíj lehetőségek kialakítása a középiskolai
oktatásban és felsőoktatásban tanuló fiatalok részére
- A települési, térségi szintű fejlesztési folyamatokban való
aktív részvételüket a lakhatás feltételeként meghatározó
fecskeház
programok
megvalósítása
a
településen,
térségben megvalósuló infrastrukturális fejlesztésekhez
kapcsolódóan
- Települési kedvezmény kártya rendszer kialakítása
4. A kultúrák közötti párbeszéd erősítése:
- Helyi nemzetiségek zenei és kulturális rendezvényeinek
támogatása.
- Interaktív, a közös cselekvéseket támogató programok
kialakítása.

- A nemzetiségi közösség, a szociális szakemberek és a
média közötti kapcsolatok erősítésére irányuló programok.
- Nemzetiségi médiaprogramok, műsorok készítése.
- Cigányzene vagy egyéb nemzetiségi zene hagyományainak
újraélesztése
5. A szolgáltatások elérhetővé tétele érdekében,
valamint a munkába járás, ezen keresztül a
munkavállalás
elősegítése
érdekében
a
helyi
közösségi közlekedés szervezése
Benyújtási határidő
Megvalósítás

Benyújtandó
dokumentumok

2017. március 1-április 1.
min 24 - max 48 hónap
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