
 

Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben- 

kedvezményezett térségek 

EFOP-3.9.2-16 

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: 10 milliárd Ft. 

 

A pályázatok benyújtása 2017. ..-től lehetséges.  

 

2. Pályázók köre: 

 települési önkormányzat, a kedvezményezett járásokban érintett, GFO 321(a 

megyei jogú városi önkormányzatok kivételével); 

 kedvezményezett települések települési önkormányzatai 

 a kedvezményezett járásokban érintett települési önkormányzat többségi 

tulajdonában álló nonprofit szervezet, vagy többségi települési önkormányzati 

befolyással bíró nonprofit szervezet; 

 a kedvezményezett települések települési önkormányzat többségi 

tulajdonában álló nonprofit szervezet, vagy többségi települési önkormányzati 

befolyással bíró nonprofit szervezet, kivéve a kedvezményezett járásokban 

érintett önkormányzatok,  

 
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi 

formában van lehetőség. 

 

Konzorciumi partnerként bevonhatók az alábbi szervezetek: 
 helyi önkormányzatok GFO 322, 327, 328, 351,352, 353, 371, 372, 373,  

 Sportegyesület, egyéb sportszövetség GFO 516, 517, 521 

 Vallási tevékenységet végző szervezet GFO 525  

 Polgárőr egyesület GFO 526 

 Nemzetiségi egyesület GFO 528 

 Egyéb egyesület GFO 529 

 Kamara GFO 541 

 Bevett egyház GFO 551 

 Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy GFO 552 

 Egyházi szervezet technikai kód GFO 559 

 Közalapítvány, Közalapítvány önálló intézménye GFO 561, 562,  

 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 

 Szövetkezetek, GFO 121, 123, 128 



 

 Felsőoktatási intézmény vonatkozásában kizárólag a nemzeti felsőoktatásról 

szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében felsorolt felsőoktatási 

intézmények az alábbi GFO kódokkal: 

o Központi költségvetési szerv GFO 312 

o Köztestületi költségvetési szerv GFO 342 

o Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy GFO 552 

o Egyházi szervezet technikai kód GFO 559 

o Közalapítvány önálló intézménye GFO 562 

o Egyéb alapítvány önálló intézménye GFO 563 

o Egyéb alapítvány GFO 569 

 

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-1.5.2-16 kódszámú „Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi 

szemléletben” című projekt kedvezményezettjei – amennyiben van a projekt 

megvalósulási helyszínén nyertes pályázat 

 az EFOP-1.5.3-16 kódszámú „Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi 

szemléletben - kedvezményezett térségek” című projekt kedvezményezettjei – 

amennyiben van a projekt megvalósulási helyszínén nyertes pályázat 

 

3. Támogatható tevékenységek: 
 

Kötelező, önállóan támogatható tevékenységek: 
 

1. A települési önkormányzatok által fenntartott alapszintű humán 

közszolgáltatásokban dolgozó szakemberek képzése, továbbképzése, 

tapasztalatcsere a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése 

érdekében, különös tekintettel a hátrányos helyzetű emberek hozzáférésének 

biztosítására 

2. A gyermekek/tanulók személyiség és kompetenciafejlesztését, iskolai és 

munkaerő-piaci érvényesülését elősegítő iskolán kívüli programok megvalósítása, 

helyi kezdeményezések támogatása kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos 

helyzetű gyerekek/tanulók bevonására 

3. A hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók/hallgatók közneveléshez/felsőoktatáshoz 

való hozzáférésének biztosítása 

4. Komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, különös tekintettel a hátrányos helyzetű 

gyerekek óvodai neveléshez való hozzáférésének biztosítására 

 

 

Választható, de önállóan nem támogatható tevékenységek: 
 

1. A fejlesztés megvalósításához szükséges infrastruktúra és infokommunikációs 

fejlesztés 

2. A települési önkormányzatok által fenntartott alapszintű humán 

közszolgáltatásokban dolgozó humán erőforrások fejlesztése, szakemberek 

képzése, továbbképzése, tapasztalatcsere a minőségi szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés növelése érdekében, különös tekintettel a hátrányos helyzetű 

emberek hozzáférésének biztosítására 



 

3. A gyermekek/ tanulók személyiség és kompetenciafejlesztését, iskolai és 

munkaerő-piaci érvényesülését elősegítő iskolán kívüli programok 

megvalósítása, helyi kezdeményezések támogatása kiemelt figyelmet fordítva 

a hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók bevonására 

4. Komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, különös tekintettel a hátrányos helyzetű 

gyerekek óvodai neveléshez való hozzáférésének biztosítására 

5. A pályázat céljainak megvalósítását szolgáló tudományos ismeretterjesztő 

tevékenységek a felsőoktatási intézmények részvételével: 

6. Alacsony iskolai végzettségű, rossz munkaerő-piaci esélyekkel rendelkező 

lakosság munkaerő-piaci esélyeinek javítása 

7. Korai iskolaelhagyást megelőző modellprogram kidolgozása és megvalósítása 

szociális hátrányokkal küzdő csoportok részére a célcsoport aktív bevonásával 

 

 

Műszaki/Szakmai elvárások: 

 

 Megvalósítási tanulmány készítése 

 A projekt valamely programelemébe bevont személyek aránya legalább 10% 

 A humán szolgáltatók között létrejött együttműködési/partnerségi 

megállapodások célértéke: 

A: 5000 fő alatti összlakosság : 2 db 

B: 5001 fő – 40 000 fő között: min 5 db 

C: 40 000 fő felett: min. 10 db 

 

 A projekt keretében kialakított szakember adatbázisba felvételt nyert 

szakemberek célértéke: 

A: min. 25 fő; B: min. 50 fő; C: min. 100 fő 

 

 A projekt keretében képzésen/tréningen részt vett, helyi/területi humán 

alapszolgáltatásokban dolgozók célértéke: 

A: min. 25 fő; B: min 50 fő; C: min: 100 fő 

 

 A program során az alap- és kulcskompetenciák elsajátításának támogatása 

tevékenység csoporthoz tartozó programokban résztvevő, támogatásban 

részesült tanulók célértéke: 

A: min. 50 fő; B: min 100 fő; C: min: 200 fő 

 

 A pénzügyi ismeretek és a helyi gazdasági szereplőkkel való kapcsolat 

erősítése céljából szervezett programokba bevont tanulók célértéke: 

A: 10 fő; B: 25 fő; C: 50 fő 

 A fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretek bővítése, öko-tudatosság 

fejlesztése céljából szervezett programokon résztvevők célértéke 

A: 10 fő; B: 25 fő; C: 50 fő 

 

 Ösztöndíj programokba bevont hátrányos helyzetű 

gyerekek/tanulók/hallgatók célértéke: 

A: 10 fő; B: 25 fő; C: 50 fő 

 

 Komplex óvodai fejlesztésbe bevont gyermekek célértéke 

A: 30 fő; B: 100 fő; C: 200 fő 

 

 Komplex óvodai fejlesztésbe bevont pedagógusok célértéke: 

A: 5 fő; B: 15 fő; C: 30 fő 

 



 

Felnőtteket érintő képzési program esetében a 2013. évi LXXVII. törvény betartása 

kötelező. Egy programba bevont személy több tevékenység alcsoporthoz 

kapcsolódó tevékenységben is részt vehet, a szakmai eredményesség méréséhez 

kapcsolódóan megadottak figyelembe vétele mellett. 

 

Elérhetőségeink:  

Honlap: www.tempo-consulting.hu 

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

Telefon: 70/778-0651 

 

 

Szabó István 

Projektmenedzser  

Tempo-Consulting Kft. 


