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Tisztelt Képviselő-testület!

A járási település vezetőkkel való egyeztetést követően február 10-én a Mezőberény Polgármesteri
Hivatalának Dísztermében szakmai tájékoztatóra került sor, amelyen elhangzottak alapján a jelenlévő
települési képviselők jelezték együttműködési szándékukat az EFOP-l.5.3-l6 „Humánszolgáltatások
fejlesztése térségi szemléletben — kedvezménvezett térségekben című pályázat megvalósítása érdekében.

A pályázat keretében a mellékelt tájékoztatóban szereplő tevékenységeket lehet. illetve kell megvalósítani
konzorciumi formában. Minimum 5 tetepütés kelt a konzorciumba, egy gesztor vezetésével. Amennyiben a
konzorciumban érintett települések összlakossága meghaladja a 20.000 ezer főt. Úgy a megvalósításhoz
maximum 500 millió Ft vissza nem térítendő forrásra lehet pályázni, amely elvben települési
lakosságarányában használható Fel, de az arányokon változtathat az elvégzett feladatokhoz szükséges forrás
nagysága. amely eltérő lehet a települések lakosságarányánál. A konzorciumba Békésen kívül Mezőberény.
Kamut. Kondoros, Köröstarcsa és Murony csatlakozna. A települések által érintett lakosságszám meghaladja
a 40.000 főt. Kondoros Ugyan másik járásban — szarvasi — található, de a pályázati kiírás nem zárja ki a
járásokon át létre jövő konzorciumokat. Az előzetes egyeztetések alapján a konzorcium vezetője
Mezőberény lenne, ellátva a gesztori teendőket. A gesztorság elfogadásával a projekt menedzsment költsége
városuknál marad. s a támogatási összegek. beleértve az előleget is szintén Mezöberénybe érkezik.

A pályázat nagy lehetöséget és egyben nagy munkát jelent. viszont a települések humánterületeken olyan
forrásokhoz juthatnak hozzá. amelyek máshol nem állnak rendelkezésre. p1. itjúsági-. Vagy
közösségfejlesztő referens alkalmazásának pénzügyi forrásaira lehet pályázni, akii’k egyéb teendőik mellett a
pályázat megvalósításában, lebonyolításában isjelentős feladatokat láthatnak el.

A rendelkezésünkre álló információk szerint jelentős esély van pályázati Forrás elnyerésére. A pályázati
keretösszeg 35 milliárd Ft. az összes számitásban jövő pályázó — kedvezményezett járásonként egy (a
290!20l4.(Xl.26.) Kormány rendelet melléklete szerint) — száma 109. Viszont a beadásra rendelkezésre álló
idő igen kevés. szoros határidökkel kell dolgozni. 2017. március I. és április I. között kell beadni a
pályázatot.

Kérem a képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot Fogadja el.
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Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik az EFOP-1.5.3-16 „Humánszolgáltatások
fejlesztése térségi szemléletben — kedvezményezett térségekben” című pályázat megvalósítását célzó
konzorciumhoz. Tudomásul veszi, hogy a konzorcium tagjai Békésen kívül Mezőberény, Kamut,
Kondoros, Köröstarcsa és Murony települések.

A konzorcium gesztori tcendőinek ellátását Mezőberény Város Önkormányzata vállalja.

Békés Város Önkormányzati képviselő-testülete felhatalmazza Izsó Gábor polgármestert, hagy a
konzorciumi szerződést aláírja, s a pályázat beadásához szükséges teendőket elvégczze. Anyagi
kötelezettségvállalás esetén a testület a döntés jogát fenntartja.

Határidő: Értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2017. február 16.
jA

J óGábor
polgarmester

Jogi ellenjegyző

Pér2dgylétgegvző



SZÉCHENYI

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatási kérelem benyújtására

1. Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a
2. pontban megnevezett szerzödö felek konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a EF0P-
1.5.3161 Operatív Program keretében
a .Humánszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben — Kedvezményezett térségek” 2

felhívásra (a továbbiakban: felhívás) támogatási kérelmet nyújtsanak be, és a támogatási kérelem
támogatása esetén az abban foglalt célt közös együttműködéssel megvalósitsák.

A támogatási kérelem címe: “Településeinkért”

2. A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intézmények, szervezetek és
személyek, akik sz 1. pontban megjelölt támogatási kérelemben meghatározott cél(ok)
megvalósitásában a támogatási kérelemben foglaltaknak megfelelően a jelen Megállapodás
keretei között részt vállalnak:

Szervezet neve: Békés Város Önkormányzat I

Szervezet neve: Kamut Község Önkormányzata I

Szervezet neve: Kondoros Város Önkormányzata

Szervezet neve: Kőröstarcsa Község Önkormányzata I
Szervezet neve: Mezőberény Város Önkormányzata I
Szervezet neve: Murony Község Önkormányzata I

A Konzorcium vezetöjének a Jelen Megállapodás aláirásával a Tagok Mezőberény Város
Onkormányzatát (a továbbiakban Vezető-t) választják.

3. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
6:11. 5-a és 6:15. 5-a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogy helyettük és nevükben a
támogatási kérelmet aláírja, benyújtsa és a támogatási kérelem elbirálása során a konzorciumot
képviselje.
A Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelemben foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat
magukra nézve kötelezönek ismerik el.

Operativ program neve
2 Felhívás megnevezése

Európai Unió
Europai Sirukturális
ésBewházsiAlapok
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SZÉCHENYI

4. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a támogatási
kérelem támogatása esetén a projektet az abban foglaltak szerint megvalósítják, és ennek
érdekében együttműködnek.

5. Tagok kijelentik, hogy a felhívás részét képezö „Konzorciumi együttműködési megállapodás
támogatásban részesített projekt megvalósítására” című dokumentumot ismerik, Ás a támogatási
kérelem támogatása esetén az abban foglalt tartalommal, valamint a támogatási kérelemben Ás a
támogatási kérelemröl hozott döntésében foglalt tartalommal szerződést kötnek.

6. Jelen Megállapodás a támogatási kérelem mellékletét képezi.

7. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a támogatási kérelem nem részesül támogatásban, illetve
ha a Tagok a projekt megvalösitására konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezöt aláírták.

8. A Tagok egyéb megállapodásai:
3

Konzorcium vezetője konzorciumi tag konzorciumi tag

Név Név Név

Szervezet Szervezet Szervezet

F.H. RH. P.H.

Aláirás dátuma: Aláírás dátuma: Aláírás dátuma:

konzorciumi tag konzorciumi tag

Név Név

Szervezet Szervezet

P.H. P.H.

Aláirás dátuma: Aláirás dátuma:

A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek
ellentétesek az 1-7. ponttal, illetve az 1-7. pontok nem törölhetők.

Európai Unió
Europa Strukturális
esflernhá’siAiapok

BEFEKTETÉS A JÖVőBEMAGYAttOItSiÁt,
KtSRMANYA
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EFOP-I.5.3-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi
szemléletben — kedvezményezett térségek

1. Önállóan támogatható tevékenységek

A Felhívás keretében az alábbi, önállóan támogatható valamennyi tevékenységek
megvalósítása kötelező:

A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló
ösztönző programok megvalósítása:

a) Az igényfelmérés részeként beazonosításra került és megfelelően alátámasztott
szakemberhiány, szaktudás hiány enyhítését szolgáló tevékenységek megvalósítása

b) Helyi emberi erőforrás fejlesztési terv megvalósítása

Célcsoport: a humán közszolgáltatásokban dolgozók, illetve a potenciális alkalmazottak

II. A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek
foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása,
megerősítése:

1. A célcsoport foglalkoztathatóságát elősegítő fejlesztési tevékenységek,
egyéni fejlesztési terv alapján:

- Az egyéni kompetenciák felmérése.

- Munkaszocializáció megszerzését segítő konstruktív és értékteremtő tevékenységek.

- Csoportmunkában történő együttműködés kompetencia fejlesztése.

- Munkára való képességet javító intézkedések a meglévő és a térségbe érkező,
létrehozandó új munkáltatók munkaerő bázisának folyamatos minőségi biztosítása
érdekében.

- Az önálló életvitelre képessé tevő programok.

- Az álláskereséshez felkészitö tanácsadás.

2. A hátrányos helyzetű aktív korú lakosság aktív munkaerő-piaci eszközökben
való részesedésének elősegítése:

- Mentorok alkalmazása a hátrányos helyzetből adódó sajátosságok kezelése, a
munkakörnyezetbe való beilleszkedés érdekében.

- Munkavállalóvá vált hátrányos helyzetű személy mentorálása (munkában és azon kívül).
Szükséges mentorálás a munkába lépésig, illetve a programok alatt.

- Szemléletformáló, antidiszkriminációs képzések megvalósítása a potenciális munkáltatók
körében.

Kecskemét, Árpád krt. 4. 1/1. Posta: 6010 Kecskemét, Pf.: 40.
Tel.: +36(70)4118468 Fax: +36(1)7001868 Web: hrod.hu E-mail: info@hrod.hu
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Célcsoport: a hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek.

Ill. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének mégerősítése:

1. Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenységek:

- Közösségszervezö alkalmazása.

- Közösségi terek és kulturális szolgáltatások kihasználtságát növelő programok.

2. Fiatalok közősségépitése:

- NEET (Nem foglalkoztatott és sem oktatásban, sem képzésben nem részesülő fiatalok
Európában) fiatalok bevonása a közösségi tereken megvalósuló programokba, akik a helyi
emberi eröforrás fejlesztési terv alapján kerültek beazonositásra.

3. Közösség egészségfejlesztése:

- Az egészséges életmód közösségi szintű megerősítését, a közösség
egészségkultúrájának fejlesztését célzó, életmód váltást támogató programok szervezése

- Helyi kommunikáció - programok, rendezvények, információs napok, előadások - az
életmódváltást támogató programokon történő részvétel elősegítése érdekében

- Alkoholfüggőség-megelőzés területén helyi figyelemfelhívó, a jogszabályi környezet
betartását támogató közösségi akciók szervezése; leszokást támogató klubszerű, önsegítő
tevékenységek megvalósítása

- Dohányzás-megelőzés területén, olyan helyi közösségi akciók szervezése, amelyek a
nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes
szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvényben foglaltak betartatását célozzák, ill. segitik elő

- Egyéb szenvedélybetegségek megelőzésével kapcsolatos prevenciós programok
megvalósítása; helyi problématérkép és cselekvési terv készítése, megvalósítása; a
programok monitoring rendszerének kidolgozása, eredményességének mérése, értékelése,
nyomonkövetési terv készítése és megvalósítása

- Az anyák egészségtudatos magatartását támogató kommunikációs kampányok (hangsúlyt
helyezve az első 1000 napra, összekapcsolva a fogantatástól a 6. életévig tartó időszakot —

a legalább 6 hónapos korig tartó kizárólagos anyatejes táplálás! szoptatás népszerűsitése.
a csecsemőkori túlzott súlygyarapodás elkerülése, veszélyeinek megismerése; a
kisgyermek otthoni táplálásában az egészséges táplálkozás (kevesebb só, cukor
fogyasztása, vizivás fontosságának hangsúlyozása) népszerüsitését célzó akciók,
rendezvények, előadások szervezése, a megfelelö hosszúságú alvás fontosságát
hangsúlyozó ismeretek átadása)

Célcsoport: az adott projekt hatóterületén élő teljes lakosság

- Innovativ programok kidolgozása a mélyszegénységben élök, különösen a romák, valamint
a hátrányos helyzetbe került emberek integrációjának támogatására, és az őket segítő
szervezetek hatékonyságának javitására.

IV. A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése,
valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása:

Efop 1.53-16 megvalósitandó tevékenységek
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1. A célcsoport helyben maradását ösztönző, a helyi életminöséget javító szolgáltatás-
fejlesztések programok megvalósítása:

- Közszolgáltatások elérhetövé tétele, helyi szolgáltatások továbbfejlesztése.

- Több települést érintő szolgáltatásfejlesztési cselekvési terv megvalósítása a HEEFT
szerint

az alapellátást biztosító, Illetve a nem állami fenntartású közszolgáltatási
intézményekben foglalkoztatott szakdolgozók részére a hiány pótlását célzó, az
elvándorlást csökkentő és a minőségi munkaerő megtartását szolgáló, az adott
szakterületen megvalósuló kormányzati intézkedések céljaihoz illeszkedő
beavatkozások megvalósítása

r az aiapellátást biztositó, ifletve a nem állami fenntartású közszolgáltatások
ellátásában a megelözö jelleg erősítése, illetve az adott szakterületen ható
szakpolitikai célokhoz illeszkedő programok indítása

r újszerü, felzárkózási célú helyi szolgáltatások bevezetése

r a település vonzóvá tételét, annak növelését célzó szolgáltatások és programok

indítása és bővítése

Célcsoport: az adott projekt hatóterületén élű teljes lakosság

V. A kultúrák közötti párbeszéd erősítése:

- Az eltérő kultúrák megismerését, elsősorban a különböző kultúrákhoz tartozók
együttműködését célzó programok megvalósitsa és a helyi nemzeti etnikai és kisebbségi
kultúra értékeinek, helytörténetének feltárása, megismertetése

Célcsoport: a helyi nemzeti etnikai és kisebbségi csoportok a többségi társadalom
bevonásával

Azon projektek, melyek kizárólag a fentiekben meghatározott kötelező tevékenységek
megvalósítását vállalják, azok legfeljebb a maximálisan igényelhető támogatási összeg 70%-
ának erejéig részesülhetnek támogatásban.

2. Onállóan nem támogatható tevékenységek

2.1.Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható
tevékenységek

PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS

A projekt előkészítő szakasza a jelen Felhívás megjelenésének napjától a támogatási
szerződésben rögzített projekt megkezdésének időpontját megelőző napjáig tart.

A projekt előkészítés az alábbi tevékenységeket foglalja magába:

1. előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok elkészítése;

Efop 1.5.3-16 megvalósitandó tevékenységek
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2. a szakembereket bevonó ágazatközi és a lakosságot bevonó közösségi tervezési
folyamat megvalósítása; (az ágazatközi és a közösségi tervezés során figyelembe veendő
szempontok és alkalmazandó módszertanok tekintetében irányadó dokumentum a TOP-7. 1.1 -

16 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a
városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva felhívás mellékletét képezö Helyi Közösségi
Fejlesztési Stratégia — Tervezési útmutató cimű dokumentum);

3. Helyi emberi erőforrás fejlesztési terv elkészítése;

4. szükségletfelmérés, előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése, helyzetfeltárás;

5. közbeszerzés előkészítése.

PROJEKTI%1[NEDZSMENT

Projektmenedzsment és adminisztráció működtetése.

KÖNYVVIZSGÁLAT

HORiZONTÁLIS SZEMPONTOK ÉIwÉNYESÍ’[ÉSE

Az esélyegyenlöségi és környezeti fenntarthatósági szempontok területén végzett
tevékenységek.

TÁJÉKO2TATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG

A kötelező tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó elvárásokat az ÁÚF c. dokumentum
10. pontja tartalmazza.

2.2.Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

BERUHÁZÁSOK

Projektműködést támogató átalakítás vagy felújítás, valamint eszközök biztosítása —

kizárólag részletesen alátámasztott állapotfelmérés és szükséglet-bemutatás alapján
támogatható. Kizárólag nem engedély köteles átalakítás, felújítás tervezhető.

Az önállóan túmogatliató. kötelezően rnegvalósitandó (cv úken ségekhez kapcsolódó, k)egészítő.

választható tevékenységek

1. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci
eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése,
integrált foglalkoztathatóságot támogató rendszer kialakítása

• Egészségtudatosság fejlesztése:

- Egészségfejlesztő segítők (segéd-egészségőrök) vagy közösségi kapcsolattartók
képzése és foglalkoztatása.

- Jogszabályban rögzített, térítésmentes, életkor szerinti szűrővizsgálatokon való
részvételre ösztönzés, egyéni állapotfelmérés és kockázatbecslés, illetve az ehhez
kapcsolódó egyéni tanácsadás.
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Közösségi szintér modellprogramok megvalósítása az egészséges táplálkozás, a
járványügyi ismeretek növelése (e-bug program - személyi higiéné/kézmosás,
védöoltások, szexuális egészség-betegségek terjedése, antibiotikum használat,
stb.), veszélyes anyagokkal (vegyszerekkel, mérgező anyagokkal) kapcsolatos
ismeretek (a gyermekek/felnőttek körében előforduló mérgezések megelőzésére)
tekintetében.

A lelki egészség helyi, kisközösségi programjai, elsősorban:

= az idősek közösségben tartását, szellemi és fizikai aktivitásuk megőrzését,
fejlesztését célzó programok,

= életeseményekkel összefüggő krízis-állapotok megelőzését vagy
támogatásban részesitését célzó kisközösségi programok, benne önsegítő
csoportok létrehozása,

- szülői készségek javítását célzó közösségi tevékenységek (szülőklubok) támogatása.

• A hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének
elősegítése egyéni fejlesztési tervtől függetlenül:
— Akadálymentes információs és tanácsadási szolgáltatások biztosítása.

• A rendszeres, életvitelszerűen megjelenő testmozgás támogatása:
— közösségi színtéren, lehetőség szerint szabadtéren, megszervezett, szakember

által irányított testmozgás.
— fiatalok iskolaidö utáni szervezett, felnőtt által felügyelt

testmozgás/sport/művészeti tevékenységei.
— életmód-sport (p1. futás, úszás, gyaloglás, aerobik, tánc, egyéb zenés

mozgásformák) klubok létrehozása és működtetése.
— sportválasztást támogató sportbörzék, szabadidősport-rendezvények, amelyek

alkalmasak a szabadidősport bázisának szélesítésére és a speciális igényű vagy
hátrányos helyzetű lakosságcsoportok fizikai aktivitásra ösztönzésére és
biztosítják számukra a rendezvények, események, sporteszkőzök és
létesítmények elérhetőségét.

— szakszerű testmozgás-tanácsadás magas kockázatúak részére könnyen
elérhető helyszínen (p1. közösségi létesítmény, háziorvosi rendelő v.
szakrendelö).

• 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 megerösítése

• Közösségfejlesztéshez, közősségépítéshez kapcsolódó tevékenységek:

— Közösségi munka, közösségfejlesztés és -építés, közösségtervezés,
önkéntesség:
= önsegítő csoportok ösztönzése,
= a helyi lakosok bevonása saját problémáik megfogalmazásába és

megoldásába.

Efop 1.5.3-16 megvaIóstandá tevékenységek



HRCD
Kzüss,ii Gazdag- é

Tirs,daIon, ícjIczó5i Központ

— Önkéntességen alapuló helyi kezdeményezések a helyi szolgáltatások

minöségének növelése érdekében:

= Önkéntesek toborzása, felkészitése, koordinálása, segítése, önkéntes-, és
iskolai közösségi szolgálatot koordináló helyi kezdeményezések
megerősítése.

= A szolgáltató szervezetek, önkormányzatok körében önkéntes koordinátorok
képzése, foglalkoztatása.

= A szolgáltató szervezetek munkatársai körében az önkéntesek befogadását
elősegítő tréningek szervezése.

= Helyi szereplők által közösen megvalósított helyi önkéntes programok.
= Újonnan létrejövő önkéntes pontok támogatása.
= Önkéntesség kultúrájának helyi szintű elterjesztése.
= Az önkéntesség társadalmi-gazdasági felzárkózásban való aktív részvételét

elősegítő jó gyakorlatok elterjesztése.

• Fiatalok közösségépítése:

— A jó gyakorlatok megismertetését, és a bemutatkozást szolgáló testvér- és
partnertelepülések közötti kapcsolatok fejlesztése

— Tanösvények és vándortáborok, honismereti tábor útvonalak kialakítása,
(legfeljebb kis értékű eszközbeszerzéssel).

— Ingyenes internetelérés biztosítása a közösségi tereken.
— Olyan programok, akciók inditása, melyek során a fiatalok segítenek az idősebb

korosztály számára, majd ennek folytatásaként az idösebbek viszonozzák ezt a
fiataloknak (szivességcsere program).

— A közösségi terekben a korosztályi érdeklődésnek megfelelö, tartalmas
programok elérhetővé tétele a fiatalok számára, ideértve a fiatalok folyamatos
tájékoztatását az őket érintő képzési, tanulási, ösztöndíj, továbbá a
foglalkoztatáshoz, lakhatáshoz kapcsolódó lehetőségekről.

— az önkormányzatok részére önálló ifjúsági referens alkalmazása, tekintettel a
2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) helyi önkormányzatok kötelező feladatairól
szóló 13. (1) bekezdés

3. A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos
értékközvetítés támogatása

• A fiatalok megélhetési körülményeinek, és helyben maradásának erősítése:

— Az önkormányzat területén lévő szórakozóhelyek biztonságának növelése (p1.
térfigyelő rendszer fejlesztése, közterület-felügyelet)

— Települési ösztöndij lehetőségek kialakítása a középiskolai oktatásban és
felsőoktatásban tanuló fiatalok részére

— A települési, térségi szintű fejlesztési folyamatokban való aktív részvételüket a
lakhatás feltételeként meghatározó fecskeház programok megvalósítása a
településen, térségben megvalósuló infrastrukturális fejlesztésekhez
kapcsolódóan

— Települési kedvezmény kártya rendszer kialakítása
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4. A kultúrák közötti párbeszéd erösítése

• 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

erösítésére 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 (p1. 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)
Ebben a pályázatban közlekedésfejlesztés nem támogatható tevékenység.

A tevékenységcsoporton belül felsorolt tevékenységek közül legalább egy választása
kötelező.
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