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Tisztelt Társulási Tanács!
A pályázati program alapvető célja a szociális és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése,
működési hatékonyságának javítása olyan szolgáltatási, szolgáltatás-koordináció
kialakításával, mely a lakosság problémáira komplex megoldást nyújt, a felmerülő
igényeknek megfelelően működő, probléma centrikus, rövid reakcióidejű szolgáltatások
kialakításával.
A támogatott pályázatok várható száma: 90-130 darab.
A pályázatban résztvevő önkormányzatok, társulások összlakosságának el kell érnie a 10.000
főt. Erre a feltételre tekintettel, továbbá arra, hogy az Alapszolgáltatási Központ fenntartója a
Társulás, a pályázó szervezet: a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás.
A pályázat önerőt nem igényel. Az igényelhető támogatás összege: 20 millió forint, de
legfeljebb 35 millió forint.
A pályázat által támogatható tevékenységek köre:
- projekt előkészítés
- menedzsment, adminisztrációs tevékenység
- új dokumentációs rendszer kialakítása
- a szolgáltatásokat igénylők állapotának, problémáinak felmérése
- kiegészítő szolgáltatások biztosítása, lakossági tájékoztatás
- módszertani eszköztár és ajánlások készítése
- szervezetmenedzsment egységes rendszerének kialakítása
- szolgáltatások folyamatos monitorozása
- szervezetfejlesztés, tréningek, képzések szakértői támogatás
A konstrukció keretében ERFA alapból is igényelhető támogatás, az elszámolható költségek
összegének maximum 3.37%-a. Ezen támogatás a program szakmai megvalósításához
szükséges új eszközök beszerzésére fordítható, az alábbiak szerint:
· 1 db projektor – ha szükséges vetítővászonnal (maximum 250.000 Ft),
· személyi számítógép konfiguráció vagy laptop szoftverrel együtt (maximum
200.000 Ft/db),

· 1 db flipchart tábla (maximum 50.000 Ft)
· A projekt megvalósításához szükséges irodabútorok. Az eszközök árai bruttó árak.
A Kistérségi Iroda által beadásra kerülő projekt tervezett összköltsége várhatóan 35 M Ft.
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa határozatban
dönt a TÁMOP-5.4.9-11/1 kódszámú pályázat beadásáról. A 100%-ban
támogatott projekt összköltsége várhatóan 35 M Ft.
A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét a pályázati dokumentumok
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Zsombok Lajos elnök
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