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Pályázók köre

EFOP-3.9.2-16
Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben –
kedvezményezett térségek
10 milliárd forint (várható támogatások száma: 20-100 db)
Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió
területén megvalósuló projektek.
Nem támogathatóak a megyei jogú városok területén
megvalósuló projektek.
100 millió – 500 millió Ft (lakosság 4 ezer-20 ezer főig:
max 250 millió, 20 ezer felett 500 millió)
- 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

Támogatható
tevékenységek

1. A települési önkormányzatok által fenntartott
alapszintű humán közszolgáltatásokban dolgozó
szakemberek
képzése,
továbbképzése,
tapasztalatcsere a minőségi szolgáltatásokhoz való
hozzáférés növelése érdekében, különös tekintettel a
hátrányos
helyzetű
emberek
hozzáférésének
biztosítására:
a
helyi/területi
humán
közszolgáltatásokban
a
szakember/szaktudás
kapacitások
felmérése,
a
felmérésekben beazonosított szakemberhiány, szaktudás
hiány
enyhítését
célzó
programok
kidolgozása,
megvalósítása
- A helyi kapacitások biztosítása érdekében pl.:
helyi
ösztönző
rendszerekkel
egészségügyi,
szociális, kulturális, felnőttképzési, munkaerő-közvetítési
stb.
képesítés,
szakképzettség
megszerzésének
támogatása,
kapcsolódó nem OKJ-s képzések,
társágazatokban
foglalkoztatottak
átképzésének
támogatása
- a helyi humán közszolgáltatásban dolgozók képzettségi és
végzettségi szintjének felmérése, adatbázis létrehozása
- a humán közszolgáltatásban dolgozók képzése, szakmai
kompetenciák fejlesztése
- a hátrányos helyzetű emberekkel történő foglalkozás
tudatosságának növelése, szemléletformálás
- a helyi/területi humán közszolgáltatásban dolgozó
szakemberek közti információcsere, koordináció erősítése
- szakmai műhelyek, esetkonferenciák, testvérvárosi és
egyéb
együttműködéseken
keresztül
szakmai
tanulmányutak szervezésével, a tapasztalatszerzés, jó
gyakorlatok megismerésének támogatása a hátrányos
helyzetű csoportok szolgáltatásokhoz való hozzáférésének

javítása érdekében
- A szolgáltatások elérhetővé tétele érdekében az ehhez
kapcsolódó helyi közösségi közlekedés szervezése
2.
A
gyermekek/tanulók
személyiség
és
kompetenciafejlesztését, iskolai és munkaerő-piaci
érvényesülését elősegítő iskolán kívüli programok
megvalósítása, helyi kezdeményezések támogatása
kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű
gyerekek/tanulók bevonására:
a
tudatos
pénzügyi
magatartás
kialakításának
támogatása
- fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretek bővítése,
öko-tudatosság fejlesztése
- a helyi tantervhez illeszkedő képzési tematikával a tanulói
aktivitásra
épülő
extrakurrikuláris
tevékenységek
szervezése és megvalósítása a szülők bevonásával, (pl.
hétvégi és szünidei tematikus programok)
- tehetséggondozás, életpálya-építés, a továbbtanulásra
történő
felkészítés,
a
továbbtanulás
iránti
igény
fokozásának elősegítése oktatási szakemberek, civil
szervezetek, felsőoktatási intézmények, helyi gazdaság
szereplői, kamarák stb. szakembereinek támogatásával
- Iskolán kívüli nyelvtanítás: hátrányos helyzetű tanulók
nyelvvizsga-szerzésének
támogatása
(felkészítés,
eszközök, vizsgadíj, utazás)
a
köznevelési
intézményen
kívüli
intézmények,
szervezetek és szakemberek bevonásával (felsőoktatási
intézmények,
helyi
gazdaság
szereplői,
kamarák,
közművelődési
és
közgyűjteményi
intézmények,
egészségügyi intézmények, önkéntesek stb. bevonása) a
tanulói ismeretek, készségek és kompetenciák fejlesztése
- A szolgáltatások elérhetővé tétele érdekében az ehhez
kapcsolódó helyi közösségi közlekedés szervezése
3. A hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók/hallgatók
közneveléshez/felsőoktatáshoz való hozzáférésének
biztosítása:
- ösztöndíj, egyéb támogatás biztosítása azon hátrányos
helyzetű
tanulók,
hallgatók
részére,
akik
egyéb
ösztöndíjban nem részesülnek
a
hátrányos
helyzetű
gyermekek/tanulók
óvodába/iskolába jutásának támogatása (pl: utazás
megszervezése, kíséret, a hiányzás okainak feltárása,
kezelése,
a
szülők
foglalkoztatását
támogató
időbeosztásban
felügyelet/szabadidős
programok
szervezése)
4. Komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, különös
tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek óvodai
neveléshez való hozzáférésének biztosítására:
- a hátrányos helyzetű 3 év feletti gyerekek óvodába járást
akadályozó tényezőinek felmérése, összesítése, intézkedési
terv kialakítása
- óvodapedagógiai képzés az intézkedési tervben foglaltak

megvalósítására
- az intézkedési tervben érintett célcsoport számára szülői
informáló, szemléletformáló támogató tevékenység (az
óvodai
nevelés/továbbtanulás
megtérülő
jellegének
tudatosítása, szülők informálása, támogatása az általános
iskola kiválasztásában)
- a szülők és a köznevelési intézmény közötti kapcsolat,
együttműködés kialakítása, erősítése (pl.: a hátrányos
helyzetű szülőkkel bizalmi viszonyban lévő kapcsolattartó
bevonása, meditáció, programok szervezése)
- egészségügyi programok - tartásjavító, mozgásos játékok
-, úszásoktatás, zeneovi, mozgáskoordinációs fejlesztés,
környezeti nevelés, integrációs programok, nyelvoktatás,
egyéni fejlesztés, egyéni fejlődés nyomonkövetés stb.
ösztönzése, támogatása
- óvodapedagógusok részére képzések biztosítása –
erőszak,
konfliktuskezelés,
magatartászavar,
figyelemzavar, hiperaktivitás kezelése, együttnevelés,
fejlesztőpedagógia,
családpedagógia,
interkulturális
nevelés,
IKT
a
kisgyermekkori
nevelésben,
környezettudatosságra nevelés, alternatív pedagógia,
önismeret stb.
a
tevékenységekhez
kapcsolódó
kisértékű
eszközbeszerzés - labdák, építőkockák, papír/írószerek,
jelmezek stb.
- A szolgáltatások elérhetővé tétele érdekében az ehhez
kapcsolódó helyi közösségi közlekedés szervezése
II.
Önállóan
nem
támogatott
kötelezően
megvalósítandó tevékenységek:
a) Projektelőkésztés
b) projektmenedzsment
c) Könyvvizsgálat
d) Tájékoztatás és nyilvánosság
III.

Választható, önállóan nem támogatható

I.
A
fejlesztés
megvalósításához
szükséges
infrastruktúra és infokommunikációs fejlesztés:
A projekt keretében az Sztv. 80. § (2) bekezdésben, illetve
az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I. 11.)
Korm. rendelet (a továbbiakban Áhsz.) hatálya alá tartozó
szervezetek esetén az Áhsz. 1. § (4) bekezdés alapján
meghatározott értékhatárig az alábbi kis értékű, egy
összegben leírható tárgyi eszközök beszerzése lehetséges:
- a projekt megvalósításához nélkülözhetetlen informatikai,
irodatechnikai eszközök és
- a képzési tevékenységhez kapcsolódó eszközök.
- A projekt megvalósítása szempontjából nélkülözhetetlen
kisebb átalakítás, nem építési engedély köteles felújítás
II.
Az
önállóan
támogatható,
megvalósítandó
tevékenységekhez
kiegészítő tevékenységek:

kötelezően
kapcsolódó,

1. A települési önkormányzatok által fenntartott
alapszintű humán közszolgáltatásokban dolgozó
humán
erőforrások
fejlesztése,
szakemberek

képzése, továbbképzése, tapasztalatcsere a minőségi
szolgáltatásokhoz
való
hozzáférés
növelése
érdekében, különös tekintettel a hátrányos helyzetű
emberek hozzáférésének biztosítására:
- a humán közszolgáltatásban dolgozók térségspecifikus
ismereteinek bővítése
2.
A
gyermekek/
tanulók
személyiség
és
kompetenciafejlesztését, iskolai és munkaerő-piaci
érvényesülését elősegítő iskolán kívüli programok
megvalósítása, helyi kezdeményezések támogatása
kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű
gyerekek/tanulók bevonására:
- alap- és kulcskompetenciák, tanulási kompetenciák,
digitális kompetenciák fejlesztése a humán társágazatok,
non-profit szervezetek és egyházak bevonásával
- hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók részvételének
támogatása a már működő iskolán kívüli tevékenységekben
(tájékoztatás, bizalom kiépítése, eljutás támogatása,
részvételi arány nyomon követése)
3. Komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, különös
tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek óvodai
neveléshez való hozzáférésének biztosítására:
- 0-3 éves korú, hátrányos helyzetű gyerekek korai
fejlesztésbe történő bevonása, ennek érdekében a meglévő
szolgáltatások fejlesztése, befogadóvá tétele
- a helyi és egyéni szükségletekre és adottságokra
reflektáló felnőttoktatási és felnőttképzési tevékenységek
megvalósítása
III. A pályázat céljainak megvalósítását szolgáló
tudományos
ismeretterjesztő
tevékenységek
a
felsőoktatási intézmények részvételével:
A
tudomány
eredményeinek
megismertetése,
disszeminációja
pl.
speciális
célcsoportok
vagy
tématerületek
szerint
szervezett
előadássorozatok
keretében
- A felsőoktatásban tanulók térségspecifikus kutatásainak
támogatása, TDK munka és térségspecifikus publikációk
támogatása
- A felsőoktatási intézmények és a helyi adottságok,
igények szerint kialakított nyári egyetemek (nemzeti vagy
nemzetközi tematikával)
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő,
hátrányos helyzetű, kiemelten roma tanulók felsőoktatásba
történő
beilleszkedésének
támogatása
felsőoktatási
intézményekkel történő együttműködésben
- Tudományos versenyek, fesztiválok rendezése
IV. Alacsony iskolai végzettségű, rossz munkaerőpiaci esélyekkel rendelkező lakosság munkaerő-piaci
esélyeinek javítása:
- a helyi és egyéni szükségletekre és adottságokra
reflektáló felnőttoktatási és felnőttképzési tevékenységek
megvalósítása

Benyújtási határidő
Megvalósítás

Benyújtandó
dokumentumok

V. Korai iskolaelhagyást megelőző modellprogram
kidolgozása és megvalósítása szociális hátrányokkal
küzdő
csoportok
részére
a
célcsoport
aktív
bevonásával
- 2017. február 9 – március 9.
min 24 - max 48 hónap
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