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Iktatószám: 2975-1/2017.
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kommunikált pályázati felhívásokat
megvizsgáltuk, melyekből Polgár Város Önkormányzatának céljaihoz és Gazdasági
Programjának megvalósításához az alábbi kiírásokra javasoljuk a pályázat előkészítését:
EFOP-1.2.11-16. Esély Otthon

1.

A pályázat alapvető célja: a kevésbé fejlett régiókban élő, illetve onnan elszármazott,
továbbá az ott letelepülni szándékozó 3.000 és 20.000 lakosságszám közötti településeken élő
fiatalok képessé tétele arra, hogy a fenti településeken fellelhető életlehetőségekkel tudjanak
élni, és helyben egzisztenciát, családot alapítani.
Részcélok:
 javuljanak a fiatalok lakhatási körülményei a kevésbé fejlett régiókban kedvezményes,
önálló lakhatási lehetőségek biztosítása által.
 a helyi lehetőségekre épülő (ön)foglalkoztatást célzó programok valósuljanak meg.
 helyi sajátosságokhoz, adottságokhoz, igényekhez illeszkedő, egyedi eszközök
támogatása (ösztönzők) révén maradjanak helyben a vidéki fiatalok.
A projekt fő célcsoportja: a kevésbé fejlett, régiók 3.000 – 20.000 fős településein élő,
illetve lakóhelyként ezen településeket választani szándékozó 18-35 éves fiatalok (beleértve
ezekről a településekről elszármazott, visszaköltöző fiatalokat, valamint a letelepülő
fiatalokat).
Támogatható tevékenységek:
I.

Önállóan támogatható:

1. A támogatást igénylő - vagy amennyiben nem áll rendelkezésére saját tulajdonú ingatlan,
konzorciumi partnerének - tulajdonában lévő ingatlanok kialakítása, felszerelése önálló
lakhatás céljából, a projektben résztvevő fiatal egyének, illetve párok, családok számára.
2. Fiatalok életpálya-tervezését segítő helyi szolgáltatások nyújtása, munkaszerzési
ismeretek (pl. önéletrajz írás, interjú felkészítés, munkakeresési lehetőségek megismerése,
továbbképzési és átképzési lehetőségek) bővítése.
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3. A célcsoport bevonásával, a támogatási kérelemben benyújtott fejlesztési koncepción
alapuló helyi lehetőségeket, értékeket, adottságokat feltáró, erre épülő gazdasági
együttműködéseket generáló tevékenységek szervezése. A támogatási összeg maximálisan
10%-ának erejéig.
4. A 3. pont alapján a helyi gazdaságba való bekapcsolódást lehetővé tevő ismeretátadás /
helyi ösztönző rendszer kialakítása és nyújtása célcsoport számára (legfeljebb a projekt
lezárásáig).
5. Személyre szabott felkészítés a fejlesztési célterületen megvalósuló, hazai és uniós
pályázati programokban való részvételre.
6. A fiatalok helyben maradását támogató, saját (dokumentált) jó gyakorlatok folytatása,
vagy más településeken alkalmazott (dokumentált) jó gyakorlatok adaptálása.
Az I. pontban felsorolt tevékenységek közül minimum 4 tevékenység választása kötelező.
Forrás összege: a felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett
keretösszeg 10 milliárd Ft.
Támogatás formája, mértéke, összege: az igényelhető vissza nem térítendő támogatás
összege: minimum 50 millió Ft, maximum 200 millió Ft. A támogatás maximális mértéke az
összes elszámolható költség 100 %-a. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 50200 db.
Beadási határidő: a támogatási kérelmek benyújtása előreláthatólag 2017. március 16-tól
várhatóan 2017. április 20-ig, következő ütemben 2017. április 22 - 2017. június 30-ig
lehetséges.
A támogatási kérelem kedvező elbírálása esetén a településen - lakosságszámhoz igazítva legalább 8 önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan felújítása valósulhat meg, (az
ingatlanoknak a támogatási szerződés aláírásáig önkormányzat tulajdonba kerülése szükséges)
amelybe a Polgáron élő fiatal párok, családok, illetve Polgárra visszaköltöző, ide költöző
fiatalok lakhatása válik lehetővé. A beköltöző fiatal pároktól a lakhatásért pénzügyi
ellentételezés nem szedhető, ellenben rezsi költségek fizetésére kötelezhetők. Önkormányzat,
illetve szervezetei által foglalkoztatottak, illetve közeli hozzátartozóik nem lehetnek a
beköltözők. Ehhez kapcsolódóan a fiatalok részére a hiányszakmákban elhelyezkedéshez
ösztönző támogatás nyújtható, minimum 6, maximum 24 hónapig, A támogatásban részesített
fiatalok számára kötelező a közösségi célú munka végzése a településen.

2.

EFOP-4.1.8-16.
A
könyvtári
infrastrukturális fejlesztései

intézményrendszer

tanulást

segítő

A pályázat alapvető célja: a könyvtári rendszer keretén belül az egész életen át tartó tanulás
támogatása érdekében a kompetenciafejlesztést, oktatást és a területi ellátást elősegítő
infrastruktúra fejlesztése.

2

A projekt fő célcsoportja: a köznevelési intézményekben tanulók, dolgozók és az egész
életen át tartó tanulásban részt vevők.
Támogatható tevékenységek:
I.

Önállóan támogatható:

1. tevékenységtípus: Az intézmények egész életen át tartó tanulást támogató feltételeinek
fejlesztése céljából, a fejlesztés helyszínéül szolgáló tanulási, kreatív foglalkoztató, oktatási
célú terek valamint audiovizuális ismeretek tanulására alkalmas helyiségek tereinek
kialakítása, szükség esetén szabadtéri oktatási célú tér, terek kialakítása, ehhez kapcsolódóan
belsőépítészeti kialakítások, a tanulási folyamatokhoz szükséges kiszolgáló helyiségek (pl.
mosdó, öltöző stb.) infrastrukturális kialakítása, épületbővítés.
2. tevékenységtípus: Az intézmények tanulási feltételeinek fejlesztése céljából, a fejlesztés
helyszínéül szolgáló meglévő tanulási, kreatív foglalkoztató, oktatási célú terek valamint
audiovizuális ismeretek tanulására alkalmas helyiségek tereinek átalakítása, meglévő helyiség
korszerűsítése, ehhez kapcsolódóan belsőépítészeti kialakítások, a tanulási folyamatokhoz
szükséges kiszolgáló helyiségek (pl. mosdó, öltöző stb.) infrastrukturális fejlesztése,
épületbővítés.
3. tevékenységtípus: Könyvtárbusz fejlesztés (megyei könyvtárak számára támogatott).
4. tevékenységtípus: Digitális laborok kialakítása és kompetencia- és készségfejlesztést
támogató szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó eszközök beszerzése a különböző életkori
sajátosságoknak megfelelően (csak megyei könyvtárak számára támogatott).
5. tevékenységtípus: A könyvtári IKT eszközök fejlesztése: szerver, képernyő, nyomtató,
szoftver, számítógép (használói- és munkaállomás), laptop, projektor, interaktív térkép,
érintőképernyős konzol, LCD-panelek, valamint indokolt esetben az informatikai pont(ok)hoz
vagy részlegekhez szorosan kapcsolódó egyéb IKT-eszközök. Önkiszolgáló kölcsönzéshez
kapcsolódó IKT eszköz és szoftver RFID rendszer kialakításához szükséges IKT és szoftver.
Monitor, szkenner, digitális kamera, külső háttértároló, Wifi- router és egyéb kisértékű IKT
eszköz.
A 3. és 4. tevékenységtípus csak megyei könyvtár számára választható.
A fentiekben felsorolt tevékenységek közül minimum egy választása és megvalósítása
kötelező.

II.

Választható önállóan támogatható:

6. tevékenységtípus: A könyvtári terekben oktatási és foglalkoztatás jellegű tevékenységhez
kapcsolódó bútorok és eszközök beszerzése.
7. tevékenységtípus: Fogyatékkal élők egész életen át tartó tanulását támogató könyvtári
infrastruktúra fejlesztése, kialakítása az alább felsoroltak közül legalább két eszköz vagy
szoftver eszköz beszerzése:
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- Hangostérkép indukciós hurok
- Optikai segédeszközök (nagyítók /többféle típus/), mechanikus segédeszközök (pontírógép;
Braille-tábla); elektronikus segédeszközök (elektronikus olvasó /nagyító/ készülék; nagyító
egér; képernyőnagyító programok; szövegfelismerő program, olvasótévé, induktív hurkos
rendszerek (induktív hurkos erősítő, vezeték nélküli mikrofon; (a telepített induktív hurkos
rendszerek működésének ellenőrzésére szolgáló készülék; világító-villanó információs
táblák). A fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő egyéb eszközök (hangos-térkép;
Braille feliratok; hangos lift; burkolati vezetővonalak; értelmi sérülteket segítő piktogramok;
mechanikus kerekesszék); képernyőolvasó programok, szoftverek; speciális beszélőegység;
Braille-kijelző; Braille-nyomtató; Braille billentyűzet; infrasugaras eszközök; jegyzetelő
gépek; fejegér szett; szemegér szett stb.
Forrás összege: a felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett
keretösszeg 2 milliárd Ft.
Támogatás formája, mértéke, összege: az igényelhető vissza nem térítendő támogatás
összege: minimum 5 millió Ft, maximum 120 millió Ft. (1.; 2.; 5. tevékenységeknél: 5-20
millió Ft, 3. tev: 50-80-20. millió Ft, 4. tev: 30-40 millió Ft). A támogatás maximális mértéke
az összes elszámolható költség 100 %-a. A támogatott támogatási kérelmek várható száma:
16-400 db.
Beadási határidő: a támogatási kérelmek benyújtása előreláthatólag 2017. március 10-től
várhatóan 2017. április 17-ig, következő ütemben 2017. április 21 - 2017. október 21-ig
lehetséges.
A kulturális intézmények nagy része klasszikusan foglalkozik az egész életen át tartó tanulást
támogató tevékenységekkel, azonban sok esetben a rendelkezésre álló infrastruktúra elavult,
vagy nem áll rendelkezésre korszerű, tanulási célokra megfelelő helyiség, illetve technikai
eszköz. E jelen pályázati konstrukció keretében olyan infrastrukturális fejlesztések
valósulhatnak meg, amelyek támogatják az EFOP-3.7. szerinti az egész életen át tartó tanulást
támogató kulcskompetenciák erősítését szolgáló tevékenységeket. A támogatási kérelem
kedvező elbírálása esetén a könyvtári terekben oktatási és foglalkoztatás jellemű
tevékenységekhez kapcsolódó bútorok és eszközök beszerzése, valamint a könyvtári IKT
eszközök fejlesztése megvalósulhat.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, javaslataival
kiegészíteni, és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.
Polgár, 2017. március 10.
Tisztelettel:
Tóth József
polgármester
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Határozati javaslat
…./2017 (…...) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat az „EFOP-os
pályázati felhívások támogatási kérelmének benyújtására” vonatkozó előterjesztést és az
EFOP-1.2.-11-16. kódszámú, „Esély Otthon” című pályázati felhíváshoz kapcsolódóan az
alábbi határozatot hozza:
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a támogatási kérelem
benyújtásával az EFOP-1.2.11-16. kódszámú, „Esély Otthon” című felhívásra, mely
hozzájárul a településen élő fiatalok helyben maradásához, a helyi munkaerő-piaci
igények feltérképezéséhez és koordinálásához, a településen élő, továbbá az ide
letelepülni szándékozó fiatalok kedvezmények lakhatásának támogatásához.

1.

Határidő: 2017. április 20., illetve 2017. június 30.
Felelős: Tóth József polgármester

Határozati javaslat
…./2017 (…...) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat az „EFOP-os
pályázati felhívások támogatási kérelmének benyújtására” vonatkozó előterjesztést és az
EFOP-4.1.8-16. kódszámú, „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő
infrastrukturális fejlesztései” című pályázati felhíváshoz kapcsolódóan az alábbi határozatot
hozza:
1.

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul támogatási
kérelem benyújtásához az EFOP-4.1.8-16. kódszámú, „A könyvtári
intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című
felhívásra, melynek keretében az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár
eszköz- és infrastruktúra fejlesztése valósulhat meg.

Határidő: 2017. április 17..
Felelős: Tóth József polgármester
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