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Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország Kormánya megjelentette felhívását helyi önkormányzatok számára, annak érdekében.
hogy a vidéki fiatalok számára reális alternatívává váljon a helyben maradás, illetve az oda költözés. ezáltal
a vidék népességmegtartó ereje és versenyképessége javuljon.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a társadalmi együttműködés előmozdítását
és a szegénység. valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelmet.A cél elérését a Kormány helyi
önkormányzatok együttműködésével tervezi megvalósítani, a pályázati felhivásban foglalt feltételek
mentén.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

• a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 50 millió Ft - 200 millió Ft
közötti Vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;

• a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban
meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják. hogy projektjük
megvalósításával hozzáj árulnak:

• a településükőn élő fiatalok helyben maradásához;

• a helyi munkaerő-piaci igények feltérképezéséhez és koordináláshoz;

• a településükön élő. továbbá az oda letelepülni száidékozó fiatalok kedvezményes laHrntásának
támogatásához;

• A kapott támogatáson felül öneröből finanszírozzák a projektet.
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A felhívás alapvető céljai:

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 életléhetőségekkel 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
(ősztönzők) révén maradjanak helyben a vidéki Fiatalok.

Célcsoport

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).

A projekt tervezett összköltsége: bruttó 199.999.600,-Ft

Pályázni kívánt tartalom:

1. Ingatlanok kialakítása, felszerelése önálló lakhatás céljából, a projektben résztvevő; a célcsoportha
tartozóJiatal 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.

3. A célcsoport bevonásával, a támogatási kérelemben benyújtott fejlesztési koncepción alapuló helyi
lehetőségeket, értékeket, adottságokat feltáró, erre épülő gazdasági együttműködéseket generáló
tevékenységek szervezése.

4. 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.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

A támogatási kérelmek benyújtására 2017.03.06. naptól 2019.03.06. napig van lehetőség. A támogatás
mértéke: 100%

Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását.

Határozati javaslatok:

I. Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az EFOP-1.2.11-16 kódszámú „Esély
Otthon” felhívásra „Békés, „Esély Otthon” pályázat” címmel az alábbiak szerint:
1.1. A megvalósítási helyszínek pontos címe: Békés közigazgatási területe

1.2. A tervezett beruházás teljes költsége bruttó 199.999.600,-Ft
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1.3. Az igényelt támogatás mértéke 100 %, összege bruttó 199.999.600,-Ft

II. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy az EFOP
1.2.11-16 kódszámá pályázat vonatkozásában a közbeszenésekről szóló 2015. évi CXLIII. tön’ény,
valamint Békés Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatalának közbeszerzési szabályzatának
rendelkezéseinek megfelelően eljárjon, szolgáltatásokat rendeljen meg, beszerzéseket indítson cl,
kapcsolódó feltételekben megállapodjon, az Onkormányzat képviseletében aláirjon, valamint a
szükséges jognyilatkozatokat megtegye.

III. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy az EFOP
1.2.11-16 kódszámú pályázati dokumentációk összeállítását kezdje meg, a pályázat megvalósítási
dokumentáeióját nyújtsa be, a benyújtásához szükséges jognyilatkozatokat tegye meg, adja ki.

Határidő: Értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2017. április 17.

Izs Gá or
p01 írmester

Jogi elLenjegyző
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