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Tisztelt Képviselő - testület!
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretében a „Humán
szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című, EFOP 1.5.2-16 kódszámú felhívás
lehetőséget biztosít a Tapolcán és közvetlen környezetében a humán közszolgáltatások
fejlesztésére konzorciumi formában.
Előzetes tárgyalásainkat követően Tapolca konzorciumvezetői szerepe elfogadásával
Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Raposka, Gyulakeszi, Zalahaláp, Monostorapáti települések
polgármesterei jelezték tagi csatlakozási szándékukat, megköszönve kezdeményezésünket.
A pályázat keretében önállóan támogatható tevékenységek a következők:
 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
Az EFOP-1.5.2 kódszámú felhívásra akkor nyújtható be támogatási kérelem, ha legalább 5, a
kedvezményezett járásokban nem érintett települési önkormányzat részt vesz az
együttműködésben, a megvalósításban. Egy települési önkormányzat egy konzorciumban, egy
támogatási kérelem benyújtásában vállalhat szerepet.

A felhívás szerinti 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 támogatási intenzitása 100%, nagysága: 100 – 500 millió Ft között lehet.
A hivatkozott 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.
Az összetett, sokrétű pályázat előkészítése külső tanácsadó szervezet bevonásával, a Tapolcai
Városfejlesztési Kft. partnerségével, társadalmi szervezetek, intézmények, vállalkozások
együttműködésével folyamatban van.
A rendelkezésünkre álló rövid időtartam ellenére az első körben tervezzük a támogatási
kérelem benyújtását a lehető legteljesebb tevékenységekkel.
A pályázati felhívás, az előkészítő dokumentumok, a konzorciumi megállapodás tervezete a
jogosultak számára a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal B épület 48. számú irodájában
megtekinthetők.
Kérem a Tisztelt Képviselő - testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat
elfogadására.
HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzat Képviselő - testülete
 egyetért azzal, hogy a Tapolca Város Önkormányzata
konzorciumvezetésével létrejövő konzorcium az Emberi
Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretében
közzétett „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi
szemléletben” című, EFOP 1.5.2 – 16 kódszámú felhívásra
„Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és
környékén” címmel támogatási kérelmet nyújtson be;
 a konzorciumhoz csatlakozó települések együttműködését,
valamint az önkormányzati intézmények, gazdasági
társaságok,
társadalmi
szervezetek
partnerségét
megköszöni;
 felhatalmazza Tapolca Város
Polgármesterét
a
konzorciumi megállapodás aláírásra, a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2017. március 31.
polgármester

Tapolca, 2017. március 16.
Dobó Zoltán
polgármester

