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Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország Kormánya helyi önkormányzatok számára hirdette meg az „Esély Otthon”
elnevezésű EFOP-1.2.11-16 kódszámú pályázati felhívását, melynek legfőbb célja a vidék
népességmegtartó képességének javítása, a fiatalok vidékről történő elvándorlásának
megakadályozása, a vidéki fiatalok számára reális életpálya modell kialakításának segítése.
A pályázat kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy az eddig kevésbé elért fiatal korosztály
számára most olyan alternatívákat kínáljon fel az önkormányzat, mely pozitívan járulhat
hozzá ahhoz, hogy megfelelő motivációt kapjanak a fiatalok a Füzesgyarmaton való
letelepedéshez és családalapításhoz. Sokan gondolják azt, hogy a pályázat legfőbb eleme és
pozitívuma az önkormányzati lakások felújítása, és képessé tétele arra, hogy ott fiatal párok,
egyének kedvezményes feltételek mellett indíthassák el önálló életük első éveit. Ez a pályázati
felhívás azonban sokkal több ennél és a pozitív elbírálás után sokkal többet adhat a
településnek, a füzesgyarmati fiataloknak.
A pályázatra rendelkezésre álló keretösszeg 10 milliárd Ft.
A pályázható összeg: 50 millió Ft – 200 millió Ft
Támogatási intenzitás: 100% vissza nem térítendő támogatás, önerőt a pályázat nem ír elő.
Célcsoport: 3000-20000 fős települések, és az ezeken élő 18-35 év közötti fiatalok.
A projekt keretében 6 önálló tevékenység szerepel, mely közül 4 db kötelezően választandó.
A szakmai napon elhangzott információk alapján az alábbi pontok választása javasolt és
megvalósítható az önkormányzat részéről:
1. A támogatást igénylő tulajdonában lévő ingatlan kialakítása, felszerelése önálló
lakhatás céljából, a projektben résztvevő, a célcsoportba tartozó fiatal egyének, illetve
párok, családok számára. A támogatási összeg 50 %-ának erejéig.
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A városközpontban található régi gyógyszertár épületének 4 lakásos társasházzá történő belső
átalakítási munkálatait szeretnénk megvalósítani, a pályázatban előírt fajlagos
négyzetméterárak figyelembevétele mellett. (A pályázati felhívás jelenlegi állapota szakmai
módosításra fog kerülni, mely befolyásolhatja ezen előterjesztést. Jelenlegi felhívás szerint a
felújításra a NAV által kimutatott Füzesgyarmaton értékesített ingatlanok átlagos
négyzetméterára számolható el. A tervek elkészítése folyamatban van, de már látható, hogy a
kimutatott kb. bruttó 45.000 Ft/m2 összeg rendkívül kevésnek számít a pályázati felhívásban
előírásai szerinti átalakítás megvalósítására. Megközelítőleg 13.500.000 Ft számolható el a
felújításra.) A beköltöző fiatalok részére, családonként önálló bejárattal, vizesblokkal és
konyhával rendelkező ingatlant kell kialakítani, melynek minimális felszereltsége internet
elérés, lap-top, íróasztal, és felszerelt konyha (főző- és sütőberendezés, mikrohullámú sütő,
mosogató)
2. Fiatalok életpálya-tervezését segítő helyi szolgáltatások nyújtása, munkaszerzési
ismeretek (pl. önéletrajzírás, interjú felkészítés, munkakeresési lehetőségek
megismerése, továbbképzési és átképzési lehetőségek) bővítése. A támogatási összeg
10%-ának erejéig.
Program címe:
Karrierés
életpálya
tanácsadás csoportos és
egyéni formában
Közreműködő:
Új
Nemzedék Központ

Önismereti tréning

Önéletrajz elkészítéséhez
tanácsadás
szakkör
formájában
Konfliktuskezelési
–
kommunikációs tréning

Életvezetési
kompetenciák, készségek
fejlesztése
szakkör

Program rövid leírása:
Fontos célunk, hogy a helyi fiatalok a középiskolai évek
alatt és annak elvégzését követően már tudatosan
készüljenek felnőtt életükre. Segítenünk kell őket abban,
hogy
az
elsődleges
munkaerőpiacon
tudjanak
elhelyezkedni, ehhez szükségük van olyan pontos képzési
és munkaerő-piaci információkra, melynek segítségével
jobban el tudnak igazodni a munka világában, képesek
lesznek a saját személyiségüknek megfelelő életpályát
kialakítani, munkát választani. Pl.: Álláskeresési technikák,
interjú felkészítés stb.
A fiatalok sikeres pályaválasztásához elengedhetetlen,
hogy reális önismerettel és önképpel rendelkezzenek saját
magukról. Személyiségüknek megfelelő munkaterületet
válasszanak. Az önismereti tréning gyakorlatok éppen a
saját
személyiség
megismerését
célozza
tréninggyakorlatok,
személyiségtesztek
stb.
megvalósításával.
A fiatalok képesek legyenek az Európai Unió elvárásainak
megfelelő önéletrajzok és motivációs levelek elkészítésére.
A szakkör célja még az állásinterjún való viselkedés
praktikáinak elsajátítása szituációs gyakorlatok végzésével.
A
fiatalok
mindennapi
életét
megkönnyítő
konfliktuskezelési és kommunikációs tréninggyakorlatok
végzése. Stressz-kezelési tanácsok és gyakorlatok. A
mindennapi életben való eligazodás megkönnyítése
érdekében hasznos praktikák megismertetése és
gyakorlása.
A fiatalok önálló életre való felkészítése, mindennapi
praktikák elsajátítása: gyermeknevelés, háztartás vezetése
anyagi és higiéniai szempont alapján, pszichológiai
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formájában
tanácsadás, stb.
Pályaválasztási
és A középiskolások részére fórumok és tréning formájában a
továbbtanulási tanácsadás pályaválasztás segítése.
3. A célcsoport bevonásával, a helyi lehetőségeket, értékeket, adottságokat feltáró, erre
épülő gazdasági együttműködéseket generáló tervezett tevékenységek bemutatása
(számszerűsíthető célértékek bevonásával) A támogatási összeg 10%-ának erejéig.
Program címe:
Vállalkozói fórum
megszervezése a
célcsoport
közreműködésével

A fiatalok felkészítése a
vállalkozói életre.

Helyi
kézműves
hagyományok
és
tevékenységek
feltérképezése, tanulmány
elkészítése

Program rövid leírása:
A Vállalkozói Fórum létrehozásának célja, hogy
lehetőséget biztosítsunk arra, hogy a településen lévő
primer munkáltatói piacon működő vállalkozások
képviselői és a munkavállalás előtt álló fiatalok
találkozhassanak egymással. A vállalkozói réteg bemutatja
a vállalkozása tevékenységeit, felvázolja a számára
szükséges utánpótlással szembeni szakmai elvárásokat,
képzettségi követelményeket. A fiatalok képet kapnak
arról, hogy milyen elhelyezkedési lehetőségeik vannak a
településen alkalmazotti státuszban. A Vállalkozói
Fórumhoz kapcsolódódóan első alkalommal tervezzük egy
Információs adatbázis létrehozását, mely elektronikus
formában a település honlapján elérhető lesz, illetve
Információs füzet formájában a háztartásokba is eljut. Az
információs füzet tartalmazza a helyben működő
vállalkozások bemutatását, fő profilját, elérhetőségeit. Az
Információs füzet fő célja, hogy a lakosok helyi
szolgáltatásokat és vállalkozásokat vegyenek igénybe.
A vállalkozóvá váláshoz szükséges kompetenciák
elsajátítása. Vállalkozói és pénzügyi ismeretek.
Vállalkozóvá válás feltételeinek bemutatása, adózási
rendszer
alapjainak
bemutatása.
A
vállalkozó
személyisége. Marketing ismeretek.
A helyi értékeket feltáró kutató munka, különös tekintettel
a településen hagyományokkal rendelkező kézműves
tevékenységekre. A kutatómunka során a bevont fiatalok
idős embereket keresnek fel, és riportot készítenek velük a
régmúlt időkben népszerű és ma is fellelhető kézműves
tevékenységekről. A kutatás célja az, hogy megismertessük
a fiatalokkal azokat a tevékenységeket, amelyekkel még
ma is hasznos és eladható termékeket tudnak készíteni. A
feledésbe merülő népi kismesterségek újjáélesztése azért,
hogy saját készítésű praktikus termékek készüljenek újra
helyben. A felmérésből kiadvány készül, melyet a fiatalok
valamely közösségi fórumon be is mutatnak.
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4. Az 3. pont alapján a helyi gazdaságba való bekapcsolódást lehetővé tevő
ismeretátadás /helyi ösztönző rendszer kialakítása és nyújtása a célcsoport számára
(legfeljebb a projekt lezárásáig)/. A támogatási összeg 50%-ának erejéig.
Program címe:
Füzesgyarmati finomságok
– helyi termékek
felkarolása, adatbázis
létrehozása és
működtetése, Tudatos
vásárlói öntudat
kialakítása
Miért jobb a helyi termék?
–
előadássorozat
a
célcsoport
közreműködésével

Program rövid leírása:
A
helyben,
családoknál,
kistermelőknél,
helyi
vállalkozásoknál
előállított
termékek
felkutatása,
felkarolása annak érdekében, hogy a helyiek a helyi
termékeket vásárolják, ehhez információs adatbázis
elkészítése, koordinálása. 2 fő fiatal alkalmazása 24
hónapon keresztül, akik az információs adatbázist kezelik
és segítik, bevezetik a települési köztudatba.
A célcsoportba bevont fiatalok előadásokat tartanak a
tudatos vásárlóvá
váláshoz kapcsolódó hasznos
információkról (tartósítószerek hatásai, vegyszermentesség
stb.) A program során 3 előadást tervezünk (évente 1
alkalommal)
Önkéntesen a szépért, A településkép javítását és a családi otthonok szépítését
egészségért – ösztönző célzó önkéntes, de egyben ösztönző program. Fák, bokrok,
program
gyümölcsfák vásárlása, melyet a településen ültetünk el,
illetve fiatal családok ültetik el otthonaikban.
Ösztönző
rendszer
a A célcsoportba bevont fiatalok anyagi ösztönzése, lakhatási
fiatalok segítésére
támogatás biztosítása. Az ösztönző rendszer alapján 15 fő
részére adható 500.000 Ft értékben ösztöndíj (esetlegesen
képesítés megszerzéséhez, tanfolyam elvégzéséhez,
lakhatási támogatáshoz stb.)
5. A fiatalok helyben maradását támogató, saját (dokumentált) jó gyakorlatok folytatása,
vagy más településeken alkalmazott jó gyakorlatok adaptálása. A támogatási összeg
20%-ának erejéig.
Program címe:
Borkultúra
Magyarországon

Kulturális

Program rövid leírása:
A foglalkozás célja a kulturált borfogyasztási szokások
kialakítása, megerősítése a hazai borkultúra megismerése
és tisztelete. 12 alkalommal 12 különböző témát járunk
körül, amelyekhez kapcsolódóan a bor különböző
tudományokhoz és művészeti ágakhoz való kapcsolódását
dolgozzuk fel. Főbb témakörök: a bor történelmi
hagyományai, Magyarország borföldrajza, borkészítés
biológiája, bormarketing, bor a filmvásznon, bor az
irodalomban, bor a képzőművészetben, bor és
gasztronómia. Fontos a fiataloknál a kulturált
alkoholfogyasztás megismertetése mellett a magyarság
értékeinek bemutatása is. Ez a jó gyakorlatunk kiváló
lehetőséget biztosít a helyi közösség- fejlesztésre is.
A kulturális örökség ismerete az örökségek védelmére és a
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örökségmenedzsment

Egészségnapok és családi
napok

Konditerem kialakítása a
mindennapos testmozgás
érdekében
Helytörténeti
foglalkozások
múltunk
feltárása érdekében

múlt tiszteletére, valamint a múlt eredményeinek,
értékeinek továbbvitelére tanít meg. A kompetencia
fejlesztő szaktábor keretében új ismereteket sajátítanak el a
résztvevők a magyarországi kulturális örökségekről, az
örökségvédelem
területeiről
és
módszereiről.
Kipróbálhatnak néhány olyan tevékenységet is a
gyakorlatban, amelyek a szellemi vagy kulturális
örökségek listáján megtalálhatók, például lekvár főzés és
fazekasság. A szabadidős tevékenységek keretében DélMagyarországon ismerhetik meg a résztvevők a kulturális
örökség máig továbbélő elemeit.
Az egészségnapok szervezésében olyan szabadidős
programokat szeretnénk szervezni, melyek lehetőséget
adnak arra, hogy a településen élő generációs csoportok
együtt tölthessék el kulturált formában a szabadidejüket,
emellett pedig hasznos tanácsokat, gyakorlatokat
sajátíthatnak el az egészséges életmód tudatos
kialakításához. Az egészséggel kapcsolatos sportjátékok,
előadások kulturális tartalommal bővülnek ki: művészeti
csoportok, helyi közösségek műsorai, meghívott
előadóművészek műsorával.
A konditerem kialakításával szeretnénk lehetőséget
biztosítani a helyi fiataloknak, hogy helyben is megtalálják
a sportolási lehetőségeket. Fontos közösségépítő funkciója
is van a térnek, ezen kívül a mindennapi testmozgáshoz is
nagyban hozzájárul
A helytörténeti kutatások, előadások fontos részét
képezheti a fiatalok helyben tartásának. Célunk olyan
előadások, foglalkozások szervezése, ahol a fiatalok
Füzesgyarmat történetét ismerhetik meg. Foglalkoznak a
helytörténet kutatásaival, levéltári anyagokat ismernek
meg, fotókat készítenek a településről. Helytörténeti
vetélkedő szervezése, kézműves szakhét a helyi alkotókkal.

Fontos kiemelni, hogy a programok megvalósítását a célcsoportba bevont fiatalok
közreműködésével szeretnénk megvalósítani, annál is inkább, hiszen a pályázat feltétele is,
hogy a programokba be kell kapcsolódniuk. Viszont ez a projekt lehetőséget biztosít arra,
hogy a jelenleg közfoglalkoztatásban dolgozó, de igen tehetséges és megbízható fiatalok
számára anyagi segítséget is tudjunk nyújtani önálló életük megkezdéséhez. A projekt egy
igen fontos lépése és állomása lehetne a helyi fiatalokkal való kapcsolatunk kialakításának és
elmélyítésének.
A támogatási igényt 2017. április 14-ig lehet benyújtani, melyhez szükséges a Képviselő
testület támogatása is. A pályázati felhívás szakmai módosításra fog kerülni, jelenleg a
pályázatokat benyújtani nem lehet, a változtatásokról előzetesen nincs információ. Kérem, a
Tisztelt Képviselő-testületet a projekt tervezett elemeinek áttekintését követően döntsön arról,
hogy a pályázat benyújtásra kerüljön-e.
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Füzesgyarmat, 2017. március 24.
Bere Károly
polgármester
Határozati javaslat
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2017. (III. 30.) határozata
Az „Esély Otthon” program megvalósítása Füzesgyarmaton elnevezésű pályázat
benyújtásáról
Füzesgyarmat Város Önkormányzata az „Esély Otthon” elnevezésű EFOP-1.2.11-16
azonosító számú pályázati felhívásra elkészített projektötletet jóváhagyja. Támogatási
kérelem benyújtását határozza el, a vidék népességmegtartó képességének javítása, a fiatalok
vidékről történő elvándorlásának megakadályozása, a vidéki fiatalok számára reális életpálya
modell kialakításának segítése érdekében.
A Képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat megvalósításához
szükséges intézkedéseket, együttműködési megállapodásokat kösse meg, valamint a pályázat
benyújtásához szükséges feladatokat lássa el.
Határidő:
Felelős:

a végleges pályázati felhívásban szereplő határidő
Bere Károly polgármester

