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Tisztelt Társulási Tanács!
A Társadalmi Megújulás Operatív Program LHH kistérségek projektjei című, TÁMOP-5.1.111/1/B kódszámú pályázati kiírás alapvető célja a társadalmi kohézió erősítése és a helyi
közösségek fejlesztése, valamint a jövedelmi szegénység és más hátrányok okán a
társadalomból való kiszorulás és a hátrányok továbbörökítésének elkerülése. Ezen célok
megvalósulása érdekében a pályázat lehetőséget teremt a leghátrányosabb helyzetű
térségekben élők komplex felzárkóztatására, a gyermekek esélyeinek növelésére, valamint
segíti a társadalom hátrányos helyzetű tagjainak társadalmi és munkaerő-piaci
integrációját. A pályázat hozzájárul a szolgáltatások átláthatóságának, minőségének
javításához, enyhíti a szolgáltatásokhoz való hozzáférés nehézségeit, támogatja az
önszerveződést, a közösségi szemlélet kialakítását, és ez által a helyi civil társadalmat. Erősíti
az interszektorális és szakmaközi együttműködést a helyi/térségi szereplők között, valamint az
érintettek bevonását.
A pályázati felhívásban megfogalmazottak teljesítéséhez az alábbi tevékenységcsoportok
közül minimum kettő választása kötelező:
1. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységcsoport
Biztos Kezdet program a 0-5 éves korú gyermekeket nevelő családok részére.
Gyermekvédelmi és ifjúsági típusú programok a 6-29 éves korú gyermekek és fiatalok
részére.
2. Helyi közösségépítő tevékenységcsoport
a Kistérség teljes lakossága részére.
3. Hátrányos helyzetűek képzését-foglalkoztatását támogató tevékenységcsoport
aktív korú, munkanélküli hátrányos helyzetű személyek részére.
4. Szociális, oktatási és foglalkoztatási közszolgáltatások szakembereinek képzésétfoglalkoztatását támogató tevékenységcsoport
humán területen működő szervezetek munkatársai részére.
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Minden tevékenységcsoportban vannak kötelezően megvalósítandó feladatok, illetve nem
kötelezően választható tevékenységek.
Kistérségünknek célszerű mind a 4 tevékenységcsoportra pályázni. A projektben
bevonásra kerülne konzorciumi vagy együttműködő partnerként a Somogy Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Központja és a Balaton-Meat Baromfifeldolgozó Kft. a
Kistérségben élő 15 fő hátrányos helyzetű személy képzésének és foglalkoztatásának
megvalósításához.
A projekt 100%-os, vissza nem térítendő pénzügyi támogatású. Az elnyerhető támogatás
összege 30 – 150 M Ft. A támogatott pályázatok várható száma 10-20 db. A Kistérségi Iroda
által beadásra kerülő projekt tervezett összköltsége várhatóan 120 M Ft.
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa határozatban
dönt a Megújulás Operatív Program LHH kistérségek projektjei című, TÁMOP5.1.1-11/1/B kódszámú pályázat beadásáról. A 100%-ban támogatott projekt
összköltsége várhatóan 120 M Ft.
A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét a pályázati dokumentumok
aláírására.
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