
 

Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - 

kedvezményezett térségek 

EFOP-1.5.3-16 

Pályázati összefoglaló 
 

1. Pénzügyi feltételek: 
 Támogatás formája: vissza nem térítendő  

 Támogatás mértéke: 100% 

 Támogatás összege: 100-500 millió Ft a következő megkötések alapján: 

o Max. 250 millió, ahol a település lakossága: 4000-20.000 fő 

o Max 500 millió, ahol a település lakossága: 20.000 feletti 

 Rendelkezésre álló keret: 15 milliárd Ft. 

 

A pályázatok benyújtása 2017. .-től lehetséges.  

2. Pályázók köre: 

 a kedvezményezett járásokban érintett települési önkormányzatok, GFO 

321(a megyei jogú városi önkormányzatok kivételével) 

 a kedvezményezett járásokban érintett települési önkormányzat többségi 

tulajdonában álló nonprofit szervezet, vagy többségi települési önkormányzati 

befolyással bíró nonprofit szervezet, kivéve a kedvezményezett járásokban 

érintett önkormányzatok (a megyei jogú városi önkormányzatok többségi 

tulajdonában álló nonprofit szervezetek, vagy többségi megyei jogú városi 

önkormányzati befolyással bíró nonprofit szervezetek kivételével) 

 
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi 

formában van lehetőség. 

 

Konzorciumi partnerként bevonhatók az alábbi szervezetek: 
 Szociális szövetkezetek,  

 települési, megyei önkormányzatok GFO 321,322, 327, 328, 351, 352,353, 

371, 372, 373,  

 Sportegyesület, egyéb sportszövetség GFO 516, 517, 521 

 Vallási tevékenységet végző szervezet 

 Polgárőr egyesület GFO 526 

 Nemzetiségi egyesület GFO 528 

 Egyéb egyesület GFO 529 

 Bevett egyház GFO 551 

 Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy GFO 552 

 Közalapítvány, Közalapítvány önálló intézménye, Egyéb alapítvány önálló 

intézménye, Egyéb alapítvány;  GFO 561, 562, 563, 569 

 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, Nonprofit közkereseti társaság, 

Nonprofit betéti társaság, Nonprofit részvénytársaság GFO 572, 573, 575, 576 

 Egyesülés GFO 591 

 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet GFO 599 

 közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók. 

 

Egy konzorciumban legalább 5 települési önkormányzatnak kell részt vennie, a 

konzorciumi partnerek száma a konzorciumvezetővel együtt nem lehet több, mint 

10. 

 

 



 

Kötelező együttműködő partnerek:  

- gazdasági szereplők (GFO 1 és 2)  

 

- az EFOP-1.7.1-16 kódszámú „Az egymást erősítő, elmaradottságot konzerváló területi 

folyamatok megtörése” című felhívás kedvezményezettje – amennyiben van a projekt 

megvalósulási helyszínén nyertes pályázat  

 

- az EFOP-1.3.2-16 kódszámú „Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése” című kiemelt projekt 

kedvezményezettje  

 

- az EFOP-3.9.2-16 kódszámú „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben –

kedvezményezett térségek” című projekt kedvezményezettjei – amennyiben van a projekt 

megvalósulási helyszínén nyertes pályázat  

 

3. Támogatható tevékenységek: 
 

Kötelező, önállóan támogatható tevékenységek: 
 

1. Humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló 

ösztönző programok megvalósítása: 

 Az igényfelmérés részeként beazonosításra került és megfelelően 

alátámasztott szakemberhiány, szaktudás hiány enyhítését szolgáló 

tevékenységek megvalósítása 

 Helyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Terv megvalósítása 

 

2. A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek 

foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, 

megerősítése: 

 Egészségtudatosság és egészségi állapot fejlesztése 

 A célcsoport foglalkoztathatóságát elősegítő fejlesztési tevékenységek, 

egyéni fejlesztési terv alapján 

 A hátrányos helyzetű aktív korú lakosság aktív munkaerő-piaci 

eszközökben való részesedésének elősegítése 

 

3. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése 

 Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenységek 

 Fiatalok közösségépítése 

 Közösség egészségfejlesztése 

 

4. A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének 

fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása 

 A célcsoport helyben maradását ösztönző, a helyi életminőséget javító 

szolgáltatás-fejlesztések programok megvalósítása 

 

5. A kultúrák közötti párbeszéd erősítése 

 Az eltérő kultúrák megismerését, elsősorban a különböző kultúrákhoz 

tartozók együttműködését célzó programok megvalósítsa és a helyi, a 

nemzeti etnikai és kisebbségi kultúra értékeinek, helytörténetének 

feltárása, megismertetése 

 

Választható, de önállóan nem támogatható tevékenységek: 
 

Projektműködést támogató átalakítás vagy felújítás, valamint eszközök biztosítása – 

kizárólag részletesen alátámasztott állapotfelmérés és szükséglet-bemutatás alapján 

támogatható. Kizárólag nem engedély köteles átalakítás, felújítás tervezhető. 



 

 

Műszaki/Szakmai elvárások: 

 Megvalósítási tanulmány készítése 

 A projekt valamely programelemébe bevont személyek aránya legalább 10% 

 Humán közszolgáltatásokra vonatkozóan, a projektnek köszönhetően 

elhelyezkedő szakemberek száma kategória:  

A: 5000 fő alatti összlakosság : min. 5 fő 

B: 5001 fő – 40 000 fő között: min 20 fő 

C: 40 000 fő felett: min. 50 fő 

 Család és gyermekjóléti szolgálatok prevenciós szerepének megerősítése 

érdekében indított, preventív jellegű programokon részt vett személyek 

A: min.100 fő; B: min. 400 fő; C: min. 1000 fő 

 Elkészített egyéni fejlesztési terv 

A: min. 100 db; B: min 250 db; C: min: 400 db 

 Az egyéni fejlesztési terv alapján, a foglalkoztathatóság szempontjából fontos 

kompetenciák fejlesztését célzó programelemben résztvevők 

A: min. 100 fő; B: min 250 fő; C: min: 400 fő 

 A hátrányos helyzetű csoportok, elsődleges – munkaerő piacra jutását 

támogató programokon, nem egyéni fejlesztési terv alapján résztvevők 

célértéke 

A: 100 fő; B: 250 fő; C: 400 fő 

 A hátrányos helyzetű csoportok, elsődleges – munkaerő piacra jutását 

támogató programok (aktív munkaerő – piaci eszközök) tematikái: min. 3 db 

 Mentori tevékenységgel elért személyek célértéke 

A: 30 fő; B: 150 fő; C: 300 fő 

 A lakosság egészségmagatartásának fejlesztését célzó közösségi 

egészségnevelési és egészségfejlesztési programokkal elért személyek 

célértéke 

A: 200 fő; B: 500 fő; C: 1000 fő 

 Közösségi fejlesztési folyamatokban résztvevő helyi lakosok célértéke 

A: 100 fő; B: 300 fő; C: 500 fő 

 A helyi közösségekben való szerepvállalásra felkészítő programokon 

résztvevők célértéke: 

A: 40 fő; B: 80 fő; C: 200 fő 



 

 Fiatalok közösségépítése tevékenység csoporthoz tartozó programokba 

bevontak célértéke 

A: 50 fő; B: 100 fő; C: 200 fő 

 A helyi életminőség javítását célzó, és a célcsoport helyben maradását 

ösztönző programok célértéke 

A: 2 db; B: 5 db; C: 10 db 

 A fiatalok helyben maradását ösztönző szolgáltatások/programok célértéke 

 A: 2 db; B: 5 db; C: 10 db 

 Helyi/területi médiumokban vagy a szociális szolgáltatások területén 

foglalkoztatott roma személyek száma  

A: min. 1 fő; B: min 3 fő; C: min: 5 fő 

 Elkészült nemzetiségi programok, műsorok száma 

A: min. 2 db; B: min 10 db; C: min: 20 db 

 

4. Speciális feltételek 
 Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló 

projektek. 

 Nem támogathatóak a megyei jogú városok területén megvalósuló projektek. 

 Jelen Felhívás keretében támogatást igénylő szervezet nem nyújthat be 

támogatási kérelmet az EFOP-1.5.2-16 azonosító számú Felhívás keretében. 

 A jelen felhívás keretében megvalósuló fejlesztés nem irányulhat az „EFOP-

2.2.4 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatási feladatok infrastrukturális 

feltételeinek javítása” projekt keretében fejlesztett szolgáltatásokra. 

 Jelen felhívás keretében nem vonhatók be azonos szolgáltatásba az EFOP 

1.1.2, EFOP-1.2.1, EFOP-1.2.11, EFOP 1.2.3, EFOP-1.3.5-16 és EFOP 1.8.9 projektek 

keretében bevont személyek. 

 

Elérhetőségeink:  

Honlap: www.tempo-consulting.hu 

E-mail: szabo.istvan@tempo-consulting.hu 

Telefon: 70/778-0651 

 

 

Szabó István 

Projektmenedzser  

Tempo-Consulting Kft. 


