Ügyszám:.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. március 29.-i nyilvános ülésére
Tárgy:

EFOP 1.5.2 – 16 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi
szemléletben” című pályázathoz csatlakozásra javaslat

Előterjesztő:

Bedő Lajos Sándor polgármester

Előkészítette:

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Meghívottak:

---

Tisztelt Képviselő - testület!
Tapolca Város Önkormányzata az EFOP (Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program)
1.5.2 – 16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben támogatási kérelmet kíván
benyújtani. A pályázat benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség.
Megkeresték településünk polgármesterét, a közös pályázat benyújtása érdekében.
A pályázat keretében önállóan támogatható tevékenységek:
 A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző
programok megvalósítása
 A
hátrányos
helyzetű
csoportokhoz
tartozó
aktív
korú
emberek
foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása,
megerősítése
 A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése
 A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése,
valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása
 A kultúrák közötti párbeszéd erősítése
Egy konzorciumban:
 EFOP-1.5.2 esetén: legalább 5, a kedvezményezett járásokban nem érintett települési
önkormányzatnak kell részt vennie, és legfeljebb további 2 kedvezményezett járásban
található települési önkormányzat vehet részt.
A konzorciumi partnerek száma a konzorciumvezetővel együtt nem lehet több, mint 10
konzorciumi tag.
Egy települési önkormányzat egy támogatási kérelemben vehet részt.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
I. Beruházások

Projektműködést támogató átalakítás vagy felújítás, valamint eszközök biztosítása –
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 munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése,
integrált foglalkoztathatóságot támogató rendszer kialakítása:
 Egészségtudatosság fejlesztése:
 A hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci eszközökben való
részesedésének elősegítése egyéni fejlesztési tervtől függetlenül:
 A rendszeres, életvitelszerűen megjelenő testmozgás támogatása:
 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:
 Fiatalok közösségépítése:
 Közösség egészségfejlesztése:
3. A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos értékközvetítés
támogatása:
 A fiatalok megélhetési körülményeinek, és helyben maradásának erősítése:
4. A kultúrák közötti párbeszéd erősítése:
 Az eltérő kultúrák megismerését, elsősorban a különböző kultúrákhoz
tartozók együttműködését célzó programok megvalósítsa és a helyi
nemzeti etnikai és kisebbségi kultúra értékeinek, helytörténetének
feltárása, megismertetése
 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:
 Közlekedés összehangolása a munkaidővel/tanulással, az intézmények nyitva
tartásával: alternatív közlekedési lehetőségek feltárása/bevonása (pl. ún. ÚMVP-s
kisbuszok, falubuszok igénybevétele, iránybusz szolgáltatás támogatása); a
különféle közlekedési cégek által üzemeltetett járatok összehangolása, átszállások
megszervezése (Volán-MÁV csatlakozások, eltérő helyszínen levő
pályaudvar/megálló esetén helyi közlekedési kapcsolat összehangolása)
A megítélhető támogatás mértéke: 100 millió Ft – 500 millió Ft

Határidő:

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. év március hó 1. naptól 2019.
év március hó 1. napig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek
együttesen elbírálásra:
I. szakasz: 2017. március 1. – 2017. április 1.
II. szakasz: 2017. április 7. – 2017. május 8.
III. szakasz: 2017. május 15. – 2017. november 30.
IV. szakasz: 2017. december 7. – 2018. június 28.
V. szakasz: 2018. július 5. – 2019. március 1.

Fentiek szerint a konzorciumhoz való csatlakozásról a képviselő – testület jogosult dönteni.
Kérem a Tisztelt Képviselő - testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat
elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT
Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő - testülete
konzorciumi tagként csatlakozik Tapolca Város Önkormányzata
vezetésével konzorciumi formában benyújtandó EFOP 1.5.2 –
16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben című
pályázatához .
Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert , hogy a
konzorciumi megállapodást az önkormányzat képviseletében írja
alá.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Bedő Lajos Sándor polgármester

Zalahaláp , 2017. március 28.

Bedő Lajos Sándor
polgármester

