8/2017 • november 10.
TÁMOGATÁST KAPTAK A MEGYEI EFOP PÁLYÁZATOK

Több mint három milliárd forint érkezett
Bács-Kiskun megyében 38 települési önkormányzat, a Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat, valamint 2 intézmény és 2 civil szervezet 7 konzorciumba
tömörülve pályázatot nyújtott be az EFOP-3.9.2-16 kódszámú, a „Humán
szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek”
című felhívásra annak érdekében, hogy a településméretből adódó társadalmi hátrányokat mérsékelje és javítsa a minőségi humán közszolgáltatások hozzáférését a pályázatokban részt vevő települések lakosai részére.
A napokban érkezett a
hivatalos értesítés, hogy
a megyében pályázatot
benyújtó konzorciumok
mindegyike pozitív támogató döntésben részesült,
melynek eredményeként a
megyében mindösszesen
3,5 milliárd Ft vissza nem
térítendő támogatás áll
rendelkezésünkre a fenti
célok megvalósítására.

gozó és potenciális szakemberek képzése, továbbképzése.
• A gyermekek személyiség és kompetenciafejlesztését, iskolai és
munkaerő-piaci érvényesülését elősegítő iskolán
kívüli programok megvalósítása, kiemelt figyelemmel a hátrányos helyzetű

tanulókra, (családi költségvetés-tervezés, öko-tudatosság fejlesztés, tehetséggondozás,
életpálya
építés, nyelvtanulás, stb.).
• A hátrányos helyzetű
gyermekek, tanulók közneveléshez,
felsőoktatáshoz való hozzáférésének biztosítása ösztöndíj
programokkal, iskolába

jutásának segítésével.
• Komplex óvodai szolgáltatás-fejlesztés (óvodapedagógiai képzés és
továbbképzés, szülők informálása, egészségügyi
programok kisgyermekeknek, például tartásjavító programok, logopédia, úszásoktatás, zeneovi,
helyi közlekedés megszervezése).
A Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat 4 pályázatban vesz részt konzorciumi tagként. A programok a kiskunmajsai,
kiskunfélegyházi,
kunszentmiklósi, tiszakécskei
és solti járásokat érintik.

A több éves programokból az alábbi tevékenységek valósulnak meg:
• A települési önkormányzatok által fenntartott alapszintű humán
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A MEGYE KIVÁLÓSÁGAIT DÍJAZTA AZ ÖNKORMÁNYZAT

Ünnepi közgyűlés számos
rangos, megyei elismeréssel
Október 20-án, pénteken tartotta ünnepi ülését a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés a Lakiteleki Népfőiskolán. A rendezvény egyik fő apropója az 1956-os
forradalmi megemlékezés volt, és ez alkalommal kerültek átadásra a megyei
kitüntető díjak is. E nívós elismerések azoknak a személyeknek, közösségeknek adományozhatók, melyek kiemelkedően eredményes teljesítményükkel
szolgálták a megye érdekeit és javát.

A legrangosabbnak számító „Bács-Kiskun Megyéért
Díj”-at idén Kurucz András, a kiskőrösi Protokon
Kft. nyugalmazott ügyvezetője és Versegi János, a
kecskeméti VER-BAU Kft.
tulajdonos-ügyvezetője
kapta.
Az ünnepségen részt
vettek a kitüntetettek és
hozzátartozóik, a megye
igazgatási, társadalmi, egyházi és gazdasági vezetői,
a megye településeinek
polgármesterei, a megyei
közgyűlés tagjai és a bizottságok külső tagjai.
A rendezvényt Lezsák
Sándor házigazda köszöntő
szavai nyitották meg, majd
ünnepi beszédet mondott
Rideg László, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke. „A szabadság ’56 óta
a legtisztábban, legőszin-

tébben csengő szó, melynek
mi és az általunk nevelt, oktatott generáció ad tartalmat. A holnap felelősei mi
vagyunk. Sorsunk, jövőnk,
1. „BÁCS-KISKUN MEGYÉÉRT
DÍJ”
• Kurucz András, Kiskőrös
• Versegi János, Kecskemét
2. „BÁCS-KISKUN MEGYE
GAZDASÁGÁÉRT DÍJ”
• Délity József Ádám, Nemesnádudvar
• Merkbau Építőipari és Kereskedelmi Kft., Kiskunhalas
3. „BÁCS-KISKUN MEGYE VIDÉKFEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ”
• Eichardt Géza, Baja
• Gyöngyösi Sándor, Fülöpjakab
• Rakonczainé Kurunczi Gyöngyi,
Kecskemét
4. „BÁCS-KISKUN MEGYE
EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT DÍJ”
• Dr. Beke Zsolt, Baja
• Dr. Endre Veronika, Kecskemét
• Dr. Schwarcz László, Soltvadkert
5. „BÁCS-KISKUN MEGYE
TUDOMÁNYOS
ÉLETÉNEK FEJLŐDÉSÉÉRT
DÍJ”

gyermekeink és unokáink
jövője 1956 talaján érik
erős, biztonságos, kiszámítható, fejlődő nemzetté,
boldog hazává. Itt nem elég
a jóra vágyni, a jót akarni
kell, és nem elég akarni, de
tenni kell, ahogy ezt Váci
Mihály is írta. Mindenkinek
a maga választotta, vagy a
kijelölt helyén.” – hangzott
el az elnök gondolatai között. A kitüntetettek nevében Szemereyné Pataki
Klaudia mondott köszönetet és egyben történelminek nevezte a mai napot,
amikor a városi és a megyei
• Prof. Dr. Minamizuka Shingo,
Japán
6. „BÁCS-KISKUN MEGYE
KÖZIGAZGATÁSÁÉRT DÍJ”
• Csáki Béla, Fülöpjakab
7. „BÁCS-KISKUN MEGYE
KULTÚRÁJÁÉRT DÍJ”
• Mayossa Hagyományőrző Egyesület, Kiskunmajsa
• Penovác Endre, Lókút, Vajdaság
• Dr. Sövény Mihály, Bácsalmás
8. „BÁCS-KISKUN MEGYE
IFJÚSÁGÁNAK NEVELÉSÉÉRT
DÍJ”
• Binszki József, Baja
• Hidegné Szabó Éva, Jászszentlászló
• Márai András, Bácsalmás
9. „BÁCS-KISKUN MEGYE
LAKOSSÁGÁNAK VÉDELMÉÉRT DÍJ”
• Dr. Vaslóczki Ferenc, Kiskunhalas
10. „BÁCS-KISKUN MEGYE
KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSÉÉRT
DÍJ”

közgyűlés közösen ünnepelhet. Az idei évben újdonságnak számított, hogy
a tavalyi 12 helyett ezúttal
14 különböző díjat adott
át az önkormányzat, s a
már megszokott kategóriák
mellett újakat is bevezetett.
Az ünnepi műsor részeként népdalokat adott elő
a Dusnoki Igazgyöngy és
Hagyományőrző Népdalkör, valamint énekelt a kiskunfélegyházi Batthyányi
Lajos Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
felső tagozatos kórusa. Az
1956-os forradalom és szabadságharcra emlékezve
Nagy Gáspár Láthatatlan
kőre vésem és Tóth Bálint
Magyar Litánia című versét szavalta el Körtvélyesi
Zsolt színész. A műsor zárásaként a Mayossa Hagyományőrző Egyesület adott
elő fergeteges és látványos
rábaközi, dél-alföldi és pálpataki táncokat. Produkciójukat a Szabó Zoltán és
barátai nevű zenekar kísérte.
• Kormos Jakab, Sükösd
• Sági Lajos, Kiskunmajsa-Kígyós
11. „BÁCS-KISKUN MEGYE
NEMZETISÉGEIÉRT DÍJ”
• Dusnoki Igazgyöngy és Hagyományőrző Népdalkör, Dusnok
• Sibalin István (posztumusz),
Kecskemét
12. „ÉV POLGÁRMESTERE
BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN
DÍJ”
• Csomor László, Bácsborsód
• Szemereyné Pataki Klaudia,
Kecskemét
13. „BÁCS-KISKUN MEGYE
SPORTJÁÉRT DÍJ”
• Jerémiás Donát, Kiskunhalas
• Molnár Gábor, Solt
14. „A BÁCS-KISKUN MEGYEI
KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK
KITÜNTETŐ DÍJA”
• Bíró Zsuzsanna, Kecskemét
• Horváth Gyula, Kecskemét
• Mess Gabriella, Nagykőrös
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JÓ ÉVET ZÁRNAK A MEGYE TELEPÜLÉSEI

Harmincmilliárd
forint a megyei fejlesztésekre

Kézzel fogható lehetőségek
a munkaerőpiacon

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
2,5 milliárd forintos,
uniós forrás segítségéA Terület- és Településfejlesztési Operatív Prog- vel nagyszabású képzési- és foglalkoztatási
ram 2015. évi felhívásaira - Kecskemét Megyei
Jogú Város pályázatait nem számítva - mindös�- programot indított el
2016. július 1-jével,
szesen 198 db pályázatot nyújtottak be 36,367
mely a megye munkaMrd Ft támogatási igénnyel a megye települési
erő-piacának bővítését
önkormányzatai, nonprofit szervezetei, valaés a foglalkoztatási
mint a megyei önkormányzat.
szint növelését célozza.

Az értékelés és bírálat jelentősen elhúzódott, az
Irányító Hatóság 160 db
pályázatot támogatott, 38
db pályázat elutasításra
került vagy értékelésük
még most sem zárult le.
A TOP 2016. évi felhívások beadási határideje is lezárult, jelenleg a
jogosultsági szempontú
ellenőrzések és hiánypótlások zajlanak, a jogosult
projekteket pedig a Magyar Államkincstár folya-

matosan adja át a szakmai
értékelőknek.
Az idei évben 5 új pályázati felhívás is megnyílt,
inkubátorházak
fejlesztése, helyi gazdaságfejlesztés,barnamezős
területek rehabilitációja,
foglalkoztatási együttműködések, helyi identitás
és kohézió erősítése témakörökben
A 2017-ben beadott
TOP-os pályázatok:

A projekt a fentieken túl
nagy hangsúlyt helyez a
helyi gazdasági szereplők
és termékeik piacra jutásának segítésére, valamint
a helyi termékek népszerűsítésére is. Cél, hogy
ezáltal az adott térség
gazdasága
fellendüljön
és növekedjen a lakosság
életszínvonala.
A projekt fontos mérföldkőhöz érkezett a paktumszervezeti és irányító
csoport 2017. október 13-i
ülésén. Azok a munkaadók, akik a Bács-Kiskun
Megyei Kormányhivatal
Foglalkoztatási Főosztályára kérelmet nyújtanak
be, az alábbi támogatásban részesülhetnek, ha

regisztrált munkanélkülieket alkalmaznak:
• bértámogatás nyújtása;
•munkatapasztalat -szerzést
elősegítő bérköltség-támogatás nyújtása;
• a munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez
kapcsolódó utazás támogatása;
• mobilitás támogatása.

A jövőben különféle
képzések is elindulnak:
Kiskunmajsán: építő- és
anyagmozgatógép kez-

elő, Kalocsán csontozó,
Kecskeméten pedig szociális gondozó és ápoló
képzésre lehet jelentkezni.
A pontos dátumról, valamint a bértámogatásokról
a járási hivatalok foglalkoztatási osztályain lehet
érdekelődni.
A projekt a TOP-5.1.115-BK1-2016-00001
azonosítószámú,
„Együttműködés a helyben
foglalkoztatásért
– Bács-Kiskun megyei
foglalkoztatási- és gazdaságfejlesztési együttműködés” című projekt
keretében valósul meg.
További
információ:
www.bacskiskunfoglalkoztatas.hu.
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A Budapest–Kelebia vasútvonal korszerűsítése
A Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztése óriási
lehetőséget rejt magában a közösségi közlekedés
és a teherfuvarozás minőségének robbanásszerű
ugrásában, valamint a térség gazdasági fejlődésének is újabb lendületet adhat.

Évtizedek óta napirenden
van a Budapest-Belgrád fejlesztési projekt keretében a
Budapest-Kelebia vasútvonal tervezett korszerűsítése, amelyre az itt lakók
és a vasútvonalon utazók
szempontjából nagy szükség van. A fel- és leszállási
körülmények, az állomásépületek nem felelnek meg
korunk követelményeinek,
a menetidő pedig sem az
elővárosban, sem a távolsági, sem pedig a nemzetközi közlekedésben nem
versenyképes. A pálya leromlott állapotú, mintegy
14 km hosszban sebességkorlátozások lassítják
a közlekedést, továbbá az
időjárási körülmények is
megnehezítik a menetrend
betartását esőzéskor, illetve
a nyári időszakban a hőterhelés révén.
A projekt a teherszállításban várható forgalomnövekedés által a közelmúltban új lendültet
kapott. A COSCO (China
Ocean Shipping Company)
- Kína elsőszámú és a világ
ötödik legnagyobb hajózási
vállalata - többségi részese-

dést vásárolt a pireuszi kikötőt üzemeltető cégben.
Az ott elindult és a tervben lévő fejlesztések célja
- az „Egy övezet, egy út”
politika keretében - Kína
kereskedelmi kapcsolatainak felélénkítése például a
vasút segítségével. A szárazföldi és vízi útvonalak
hálózatában a 21. századi,
tengeri Selyemút Kínából
indulva Délkelet-Ázsián át
a Vörös-tengeren keresztül
érkezik a görög kikötővárosba. A kínai hajózási

társaság néhány év alatt
többszörösére növelte a kikötőn áthaladó konténerek
mennyiségét,
amelyeket
egyre inkább a környezetkímélő vasúton terveznek
Nyugat-Európa felé továbbítani, Magyarország pedig
ezen tranzithálózat mentén
fekszik. A Budapestet Belgráddal összekötő vasúti pálya felújításáról 2013-ban
tárgyaltak először, majd a
magyar és a kínai kormány
2015-ben, Szucsouban erről nemzetközi egyezményt
is kötött, amely meghatározza, hogy a fejlesztésre
kijelölt magyar szakasz a
Budapest-Kelebia vasútvonal mintegy 160 km hos�szban. A műszakilag elvárt
cél: a kétvágányúsítás, 160
km/óra működési sebesség, ETCS 2 biztosítóberendezés, a teherszállítás
számára pedig 225 kN tengelyterhelés. A pálya 740
méter hosszú vonatok közlekedtetésére lesz alkalmas.
A részletes műszaki tartalom a tervezési fázisban

alakul ki az Európai Unió
műszaki előírásainak teljes
mértékben megfelelve.
A nemzetközi Egyezménynek megfelelően a
MÁV Zrt. és a kijelölt kínai
társaságok
megalapították a Kínai-Magyar Vasúti
Zrt.-t, amely a korszerűsítésért felelős tervező és
kivitelező kiválasztására
irányuló, nyílt beszerzési
eljárás előkészítéséért és
lefolytatásáért, a szerződések megkötéséért, valamint
a megvalósítás fázisában a
projektmenedzsment és a
monitoring tevékenységek
ellátásáért felel. A vegyesvállalat nem végez kivitelezési feladatokat, a tervező
és fővállalkozó munkáját
koordinálja. A munka már
zajlik, ennek keretében a
vegyesvállalat munkatársai
megkeresték a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzatot a lakosság érdekeit a
lehető legteljesebb mértékben figyelembe vevő, érdemi párbeszéd kialakítása
érdekében.
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Amikor egy program értelmet nyer
Miklós Dániel, az „Együttműködés a helyben
foglalkoztatásért” pályázat keretében ingyenes
képzésen vett részt az idén nyáron. Az építő- és
anyagmozgatógép kezelő elnevezésű képzés mellett a Magyar Máltai Szeretetszolgálat mentorálta is a fiatal pályakezdőt.
A tanfolyamot 2017. 06.
19-én a Bajai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya indította. A képzés
időtartama 3 hét volt,
összesen: 106 óra, ebből
31 óra elméleti és 75 óra
gyakorlati oktatás. A képzés ideje alatt a résztvevők
számára a Foglalkoztatási
Osztály keresetpótló juttatást, valamint a teljes
képzési költséget biztosította.
- Elmondaná hol végezte
tanulmányait?
Kecskeméten a KEMÜ
Gáspár András Szakközépiskola és Szakiskolában érettségiztem, majd
ugyanitt 2 év szakmunkás
képzésen vettem részt és
autószerelő végzettséget
kaptam. További 1 év után
pedig az autó technikusi
szakmát is megszereztem.
- Az iskolák elvégzése
után hol kamatoztatta a
tanultakat?
Családi vállalkozásunkban, egy gumiszerelő műhelyben segítettem, ahol a
feladataim közé tartozott
a gumik megszerelése,
azok javítása és centírozása.
- Hogyan jutott a tudomására a targoncavezetői képzés?
Regisztrált
álláskereső

voltam, amikor egy alkalommal a Foglalkoztatási
Osztályon jártam és olvastam ezt a lehetőséget.
Rögtön felvettem az illetékes ügyintézővel a kapcsolatot és bejelentkeztem
a tanfolyamra.
- Hogyan érezte magát
a tanfolyam alatt, men�nyire volt elégedett a kiadott tananyaggal, az oktatás színvonalával?
A tanfolyami alkalmakon a csoporttársakkal
jó hangulat alakult ki, a 3
hét alatt egy csapattá kovácsolódtunk össze. Az
oktatók a tanfolyam anyagát megfelelő színvonalon adták le, mely szóbeli,
írásbeli és gyakorlati vizsgával zárult.
- Munkahelykeresésben
mennyire segítette a targonca vezetői képesítés,
és mennyire hasznosítja
az ott tanultakat?
Jelenleg egy autó- és gumiszervizben dolgozom
autószerelőként.
Munkahelyemen
emelőket
használok (csípős és ollós emelőket), melyeket
csak a most megszerzett
végzettséggel rendelkező személyek jogosultak
alkalmazni. Imádom a
munkámat, már kiskorom
óta autószerelő akartam

lenni, a munkám egyben
a hobbim is.
- Milyen céljai vannak
még a jövőre tekintve?
Távlati céljaim között
megemlíteném, hogy a 3
év autószerelői munkakörben eltöltött idő után
mestervizsgát szeretnék
tenni. Szerintem ez egy
olyan szakma, amit egy
életen át kell tanulni. Fontosnak tartom azt, hogy
önképzés formájában is
szert tegyek új ismeretekre, s ennek érdekében
szakirányú könyveket olvasok.
- Meséljen a munkahelyi
körülményekről!
Munkahelyemen jó a közösség,
főnökeimmel,
munkatársaimmal is jó
kapcsolatot tartok fenn.
Munkámmal a vezetőim
meg vannak elégedve,
több alkalommal kaptam
szóbeli dicséretet.
- Ajánlaná ismerőseinek
ezt a tanfolyamot?
Az elvégzett targoncavezetői tanfolyamot ajánlani
tudom bárkinek, hiszen

viszonylag rövid idő alatt
lehet OKJ-s végzettséget
szerezni, akár meglévő
szakma mellé is.
- A mentortól kapott-e
bármilyen támogatást?
A képzés ideje alatt többször is találkoztunk, akit
szimpatikusnak
tartottam, mert mindig érdeklődött. Meglepetésben is
volt részem, mert amikor
bemutattam a megszerzett bizonyítványokat és
vezetői engedélyt, a gratuláció mellé egy ajándékcsomagot is kaptam. Bevallom, ez a figyelmesség
meglepett és nagyon jól
esett.
- A munkaadója igényelt-e támogatást a foglalkoztatásakor a Kormányhivataltól?
Tudomásom szerint munkáltatóm a foglalkoztatásomra 6+3 hónapos támogatást vett igénybe a
helyi Foglalkoztatási Osztálytól.
Maros Bea, Szálasné Borsodi Anikó mentorok
(Baja)

TOP-5.1.1-15BK1-2016-00001 „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási együttműködések”

5

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE

Egyedi úton járva – Hajdúnánási mintaprogram
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat szervezésében az „Együttműködés a helyben foglalkoztatásért - Bács-Kiskun megyei foglalkoztatási- és
gazdaságfejlesztési együttműködés” pályázat
keretein belül megyei szakemberek látogattak el
Hajdúnánásra, ahol egy komplex és rendszerszintű települési gazdaságfejlesztéssel és hozzá
szorosan kötődő közösségfejlesztés jógyakorlatával ismerkedhettek meg.
Ez Európa szerte és a világ
más kontinensein is már számon tartott, ékes példája egy
közösség önmegvalósításának. Az alapgondolat megszületése a 2010-es évhez
köthető, amikor az akkori
vezetők, gazdasági szakemberek úgy érezték, hogy lépéseket kell tenniük a helyben
foglalkoztatásért, a helyben
maradó forintokért, melyet a
közösségfejlesztésen keresztül indítottak el.
A helyi termelők helyzetbe hozása, fejlődésének
elősegítése és a közösségben
való gondolkodás kéz a kézben járása volt a kezdete a
város egészét befolyásoló, átalakító fellendülésnek, amely
mára bizonyította az életképességét. A helyi fizető eszköz és a mögötte álló közösség, a bizalom volt a záloga,
hogy a helyben megtermelt
javak, helyben költődjenek
el és ezzel a helyi gazdaság
fejlődése garantált legyen.
A város és a gazdálkodása
egészére jellemző az értékteremtés, mint kiemelt cél és ez
megmutatkozik a közösségek
tevékenységében, a közmunka értékteremtésében, a helyi
áruk védelmében és a Nánási
Portéka védjegyrendszerében is.
A szakemberek a jógyakorlatok közül megtekintet-

ték a közmunkaprogramban
készülő és értéket előállító
Hajdúnánási Helyi Sajátosságok Műhelyét. Az itt bemutatott, komoly szakmai alapokon nyugvó, évszázados
tudást felelevenítő szalmafonás során igazi szalmacsodákat állítanak elő a szorgos,
ügyes kezek. Évszázadokon
keresztül Hajdúnánás fontos
exportcikkei voltak a szalmadíszek, kalapok, használati
tárgyak. Mára ezeket a termékeket közmunkaprogram
keretében állítják elő és értékesítik a közösség javára.
A másik kiemelkedő műhely a bőr- és bőrdíszműves,
ahol a helyi motívumvilág, a
hagyományos technológia, a
kézművesség egy másik jelentős eredményekkel bíró
kis csoportnak ad valódi érték előállítására lehetőséget.
Az alkotás, a kézművesség
szépsége megmutatkozik a
nemezelő műhely munkáiban is, ahol az ajándéktárgyaktól a használati eszközökön át, a divatiparban is
eladható, keresett termékeket
állítanak elő.
A helyi gazdaság stabil
alapon való működésének
jó példája a Nánási Portéka,
amely védjegyrendszerrel,
közös marketinggel, helyi
pénz elfogadásával ösztönzi
a lakosságot, hogy a közös-

ségi gondolkodás jegyében
a helyben előállított termékeket fogyasszák, használják,
ezzel is elősegítve a település
gazdaságának fejlődését. A
helyi védjegyesek a termelői
piacon egy kiemelt helyen
árusíthatják
portékáikat,
amely nagy népszerűségnek
örven a városban. A helyi
termelők árui mellett az önkormányzat közmunkaprogramban előállított termékei
is megtalálhatóak, ezzel is
megmutatva a helyben előállított értékek, termékek fontosságát.
A tanulmányút résztvevői
látogatást tettek a település
egyik kiemelkedő fontosságú helyszínére, a Kenderes
kertbe. A mára már látogatóközpontként is működő
létesítmény a régmúlt hagyományait eleveníti fel, ahol
a település lakói közösségi
állattartással foglalkoznak a
köztulajdonban lévő legelőkön. A közösségi térként is
funkcionáló Kenderes kert,
helyet ad rendezvényeknek,
közösségeknek, táboroknak.
Foglalkoznak honos állatok tartásával, növénytermesztéssel, amelyekben aktív
szerepet játszik szintén az
értékteremtő közmunka. A
megtermelt élelmiszerek a

feldolgozásuk után a kereskedelmen kívül a közétkeztetés bázisát is adják, amelyet
szintén a település maga lát
el.
A számtalan szakterületet
magában foglaló, rendszerszintű gazdaságfejlesztés, a
település egészét átfogó közösségi gondolkodás, a helyi
értékek védelme, fejlesztése
mind mind azt a közös célt
szolgálják, hogy Hajdúnánás
jelene, jövője biztosítható és
fenntartható legyen. A hajdú hagyományokon nyugvó
függetlenség, elszántság és
lelkes tenni akarás kellet ahhoz, hogy mára már „bezzeg
város” legyen a tizennyolc
ezres alföldi település. A helyi pénz, a helyi identitás, az
ebben rejlő gazdaságélénkítés, kedvezményrendszer jó
példája annak, hogy a helyi
erőforrások felhasználásával,
a közösség gazdasági folyamatokba való integrálásával
eredményesen lehet felvenni
a harcot az elvándorlással,
népességfogyással szemben.
Jó példa arra is, hogy egy
„hagyományos hátrányokkal”
küzdő átlag, magyar település, koncepció- és gondolkodásmód váltással, hét év alatt
gazdasági csodává nőheti ki
magát.
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Hamarosan nyílik a
Thorma János
Múzeum új szárnya
Napokon belül megtekinthető Kiskunhalason a Thorma János
Múzeum új szárnya,
amely helyet ad a
múzeum névadójának
festményeiből szervezett kiállításnak és a
Bay-gyűjteménynek is.
2017. március 14-én kezdődött el a múzeum új
szárnyának építkezése. A
21. századi igényeknek
megfelelő háromszintes
épület (pince, földszint,
emelet) 200 m2 alapterületen épült. A 2011-ben
épült szárny és a jelenlegi új teljesen egységes
képet mutat. A pincében a Bay-gyűjtemény
(Nagybányai művészet),

a földszinten a Thorma
Galéria (Thorma János
festményei)
tekinthető
meg, mintegy 110 műalkotással. Az állandó és
az időszaki kiállítások
fókusza a helyi és térségi
művészek kulturális öröksége, Thorma János, valamint pályatársainak és
tanítványainak munkássága, továbbá Kiskunhalas és a Kiskunság régi és
mai művészei. A fejlesztés
eredményeképpen az ország legnagyobb állandó
Thorma János kiállítása
és a legnagyobb nagybányai festészeti kiállítás jön
létre.
A turistafogadás feltételeit látogatóbarát funkciók kialakítása révén,
vendégfogadó tér kiala-

A nagybányai festőiskola

A nagybányai festőiskola a modern magyar festészetet elindító mozgalom, mely az 1896-ban a nagybányai művésztelepen bontakozott ki, majd csak a
második világháború vetett véget működésének. A
művésztelep 1902-től szabad iskolává alakult, ahol
az új magyar festőgeneráció majd minden jelentős alakja megfordult. Az iskola fő érdeme, hogy
a naturalizmus és a plein air festészet eredményeit
meghonosította.
A nagybányai festőiskola alapítói közé tartozott
Thorma János mellett Hollósy Simon, Réti István,
Ferenczy Károly és Iványi-Grünwald Béla is.
A nagybányai iskola a 20. század első felében mindvégig nagy hatással volt a hazai festőművészekre,
át meg áthatotta a magyar festőművészetet, ez volt
az első festőiskola, melynek munkásságát a magyar
közönség keblére ölelte s tisztelte.
kításával, információs és
látogatómenedzsment
szolgáltatásokkal kívánják biztosítani. Büfé és
múzeumbolt is várja a
vendégeket. A múzeum
nem nélkülözi az interaktív bemutatási formákat,
a digitális tartalmakat, az
IKT eszközöket, az érin-

tőpultokat és az audioguide rendszert sem.
A kivitelező az építési
munkákat 2017. október
16-án készre jelentette,
egy-két napig a kiállítás-építés munkái még
folynak. Az avatóünnepségre 2017. november
18-án 17 órakor dr. Bay
Miklós adományozó jelenlétében, az Emberi
Erőforrások Minisztériuma képviselőjének megnyitásával ünnepélyes keretek között kerül sor.
„A Thorma János Múzeum bővítése” című projekt
Bács-Kiskun megye elsőként megvalósuló TOP
fejlesztése. A fejlesztés a
Széchényi 2020 program
keretében, a Területi Operatív Programból, 369,96
millió Ft európai uniós
támogatás
segítségével
kerül megvalósításra.
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A MI MEGYÉNK • A MI JÁRÁSUNK

Végigjártuk a járásokat
Az elmúlt hónapok alatt népszerűvé vált és sokunk szívébe beköltözött a „Bács-Kiskun a mi
megyénk” elnevezésű rendezvénysorozat. Az idei
esztendőt a Kecskeméti és a Kunszentmiklósi járás bemutatkozása zárta.
A Megyei Önkormányzat
a tavalyi évben indította el „Bács-Kiskun a mi
megyénk” című rendezvénysorozatát, melynek
keretében minden alkalommal a megye egy-egy
járása mutatkozott be: is-

megtekinthettük a települések értéktárba bekerült értékeit és közelről
is megismerkedhettünk
a különféle ősi mesterségekkel, mint például a fafaragással, a fazekassággal
és a bőrművességgel. Kép-

mertette turisztikai látnivalóit, épített és kulturális
örökségét, illetve kínálta
a térség gazdáinak termékeit és a kézművesek
munkáit. Szeptemberben
a Kecskeméti, októberben
a Kunszentmiklósi járás
vendégeskedett a megyei
önkormányzat előtti téren.
A felállított sátrakban

zeletben bejárhattuk a jakabszállási Magyarkertet
és a térség más turisztikai
célpontjait is.
A kiállítók gasztronómiai kínálói között kézműves sajtokat, mézet,
pálinkát, bort, mustot,
péksüteményt, laskagomba-készítményeket, szörpöket, lekvárokat és helyi
termelők napérlelte őszi

gyümölcseit lehetett kóstolni. Amíg a vendégek a
járások értékeiben, szépségeiben gyönyörködtek,
a bográcsokban lecsó, gulyásleves, kunszentmiklósi birkapörkölt és tassi
halászlé rotyogott, melyet
ebédre kínáltak az ügyes
kezű szakácsok.
A kisebbek mézeskalács-festéssel,
kukorica-morzsolással,
madáretető- és bőrkarkötő
készítéssel múlathatták az

időt, „petruskát” csomózhattak és kipróbálhatták
az íjászatot is. A rendezvények ideje alatt Kunsági és
Duna-menti táncokat láthattunk, népdalok csendültek fel és citeraszó tette
hangulatossá a napot.
Rideg
László,
a
Bács-Kiskun
Megyei
Közgyűlés elnöke az idei
év záró rendezvényén elmondta: „Nagyon régi
vágyam vált valóra azzal,
hogy a települések itt, a
Megyeháza előtt bemutatkozhattak egymásnak
és Kecskemét lakóinak,
hogy ezzel is erősíthettük mi, Bács-Kiskun megyeiek az összetartozás
érzését, megismerhettük
és megismertethettük a
megye különböző térségeinek ezerarcú kincseit, sokszínű értékeit.” A
jövő évben folytatódik a
Bács-Kiskun megyei települések, értékek, látnivalók, termékek és szolgáltatások bemutatója a
megyeszékhely
lakosai
számára.
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Kerékpárút extrákkal
Elindulhat 2018-ban a megye déli határán futó EuroVelo 13 kerékpáros útvonal attrakciófejlesztése. A Nagybaracskától Kelebiáig tartó nyomvonalon
számos ökoturisztikai látnivaló és szolgáltatás újul meg a jövőben.

EuroVelo 13

Megyénk földrajzi és
infrastrukturális adottságai remek lehetőségeket
nyújtanak a kerékpározásra, mi sem bizonyítja
ezt jobban, mint az, hogy
jelenleg közel 50 kerékpárút, 400 km hosszan terül
el itt, ami országos szinten
átlag feletti. A sportágnak
számos jótékony hatása
van, amellett, hogy testünk szinte összes izmát
megmozgatja, pozitívan
befolyásolja szívünk és
tüdőnk működését, valamint az állóképességünket is fejleszti. Sokan
használják autó, vagy tömegközlekedés helyett a
környezettudatosság fontosságát szem előtt tartva,
de hétvégi kikapcsolódáshoz is igazán jó társ lehet,
főként, ha az alföldi rónaságban szeretnénk gyönyörködni. A biciklizés
napjainkban világszerte
és Európán belül is átalakulóban van.
A kerékpáros turizmus
dinamikusan fejlődő és

bővülő ágazattá kezd válni, ezért érdemes nagyobb
figyelmet fordítanunk rá.
A két kerékre pattanó turisták precízen terveznek
és választanak célpontot,
ahol a megfelelő szolgáltatásért a magasabb árat
is hajlandóak megfizetni.
Az új modell óriási lehetőséget hordoz magában
azok részére, akik komplex szolgáltatási rendszert
képesek kialakítani és

működtetni.
A sikeresség fontos tényezői a megfelelő utak,
szállások, szerviz biztosítása és a turisztikai vonzerő, valamint lényeges,
hogy a túravezetés szervezett legyen, hálózatos
útvonalak épüljenek ki.
A Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat
ezért
szeretné a fejlesztéseket
megfelelően
összehan-

golni és egy jól működő
stratégiát megalkotni. A
munka legújabb állomása egy pályázat benyújtása volt, az EuroVelo 13
(Vasfüggöny) kerékpárút
fejlesztésére. Az útvonal
Európa egyik leghosszabb
kerékpáros útvonala, az
Északi-tengertől egészen
Törökországig fűzi fel az
egykori vasfüggöny mentén található - zömében
jó környezeti állapotban
lévő - perifériális területeket. Az innováció keretében a határ mentén,
Nagybaracska és Kelebia
között kerül sor a nyomvonal környezetében található
ökoturisztikai
attrakciók egységes tematika alá rendezésére, valamint a Kelebia központtal
létrehozott Felső-Bácska-Homokhát Natúrpark
átalakítására is. A projekt
kapcsán a kerékpáros útvonal táblázására, megközelítést segítő útbaigazító
táblák kihelyezésére és
alapszintű – a sportághoz
szükséges- létesítmények
kialakítására is sor kerül,
felhasználva a modern
információs technológia
vívmányait is.
Ezen tervek megvalósulása után pedig már
semmi kifogásunk nem
lehet az ellen, hogy biciklire pattanjunk és egy túra
keretében végigjárjuk megyénk látnivalóit!
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URBACT Program

Visegrádi Alap Pályázata

Lehetőség nyílt önkormányzatoknak a
jógyakorlatok megismerésére, Európai
Uniós forrásból.

A Nemzetközi Visegrádi Alap célja, hogy elősegítse a visegrádi országok közötti szorosabb
együttműködést a kultúra, a versenyképesség
fejlesztése terén egyéni vagy közös kulturális és
tudományos rendezvények támogatásával, az
oktatás és diákcserék előmozdításával, a kölcsönös turizmus fejlesztésével, a határon átnyúló
együttműködések, valamint a tagországok civil
kezdeményezéseinek és hallgatói mobilitásának
támogatásával.

A 2002 óta működő URBACT Program – amely
az első európai területi
együttműködési program
– a fenntartható városfejlesztés érdekében megvalósuló tapasztalatcserét és
tanulást támogatja.
A program felhívására
létrejövő európai városhálózatok tagjai egy-egy
közösen választott problématerületre fókuszálva
dolgozzák ki akciótervüket a helyi társadalmi
szereplők
bevonásával.
Ehhez külső szakértői segítséget kapnak, a közös
eseményeken keresztül
pedig egymástól is tanulnak. A program fontos
prioritása és tevékenysége
az így létrejövő tudás és
tapasztalat megosztása.
Az URBACT III folytatja a fenntartható integrált
városfejlesztés előmozdítását és hozzájárul az EU
2020 stratégia megvalósulásához.
Hálózatépítéssel,
kapacitásfejlesztéssel és a jó gyakorlatok
terjesztésével támogatja
a városi döntéshozókat
és gyakorló szakembereket uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten
egyaránt. A program fő
célja továbbra is az, hogy
európai városok együttműködve felkészüljenek

kihívásaik megoldására,
valamint központi szerepük megerősítésére az
egyre komplexebb társadalmi változások közepette. A cél elérése érdekében
a program támogatja
(1)
a városok kapacitásának javítását annak
érdekében, hogy képesek
legyenek a fenntartható
várospolitikát és gyakorlatokat integrált, részvételen
alapuló módon művelni;
(2) a fenntartható városi stratégiák és akciótervek kidolgozásának fejlesztését;
(3) a fenntartható városfejlesztés integrált akcióterveinek megvalósítását; valamint
(4) hogy mind a gyakorlati szakemberek, mind a
döntéshozók valamennyi
(uniós, nemzeti, regionális és helyi) szinten egyre
inkább hozzáférjenek az
URBACT ismeretanyaghoz, és a várospolitikák
továbbfejlesztése érdekében kölcsönösen osszák
meg fenntartható városfejlesztési tapasztalataikat.
A program fő kedvezményezettjei a kisebb és
nagyobb városok, önkormányzatok, de helyi ügynökségek, egyetemek és
kutatóintézetek, valamint
régiós és nemzeti hatóságok is csatlakozhatnak a
városhálózatokhoz.
További információk:
www.urbact.hu
szekeres.bela@bacskiskun.hu

A kiírt pályázat nagy
hangsúlyt fektet a következő témákra: fenntarthatóság, fiatalság, innováció
és regionális relevancia.
Ezen felül minden pályázatnak fókuszálnia kell az
alábbi területek valamelyikére:
1. Kultúra és közös identitás
2. Oktatás és kapacitásbővítés
3. Innováció, kutatás-fejlesztés, vállalkozási hajlandóság
4. Demokratikus értékek
és a média
5. Közpolitika és intézményi partnerségek
6. Tudományos ismeretek
cseréje és kutatási együttműködés
7. Regionális fejlesztés,
vállalkozások és turizmus
8. Társadalmi fejlődés
PÁLYÁZÓK KÖRE: az
Alap támogatásaira (az
állami
költségvetésből
közvetlenül finanszírozott
intézményeken, szervezeteken kívül) iskolák,
kulturális és kutató intézetek, helyi és regionális
önkormányzatok,
magánszemélyek pályázhat-

nak.
Önkormányzatok
számára a Visegrádi Alap
esetében elsősorban a
kultúra és közös identitás
témakörben lehet projekteket benyújtani, kulturális együttműködések,
csereprogramok, a közös
identitást erősítő programok és akciók kidolgozására.
Pályázat benyújtási határideje – on-line: 2018. február 1.
Támogatás mértéke: kb.
40 000 euro/projekt
A támogatás aránya maximum a projekt összköltségvetésének 70 %-a.
A projekt maximális időtartama: 12-36 hónap.
További
információk:
http://visegradfund.org
szekeres.bela@bacskiskun.hu
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Megjelentek a Leader Helyi Akciócsoportok
első vidékfejlesztési pályázatai
Megjelent a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint EMVA Irányító Hatóság Közleménye a LEADER helyi pályázati felhívásokról.
2017. október 30-tól év végéig folyamatos lesz a
LEADER Helyi Akciócsoportok Helyi Fejlesztési
Stratégiáin alapuló vidékfejlesztési felhívások
kiírása.
Első körben jellemzően a gazdaságfejlesztési felhívások jelentek meg, melyeket a közösségi célú fejlesztések felhívásai
követnek. Az önkormányzatok
és nonprofit szervezetek részére folyamatosan nyílik meg a
pályázási lehetőség.
Egységesen minden felhívás
60 napig lesz társadalmasításon, majd ezt követően lehet
benyújtani a támogatási kérelmeket elektronikusan, legkorábban január 2-tól, függően az
adott Akciócsoport döntésétől.
A Helyi Akciócsoportok a
saját honlapjukon is megjelentetik felhívásaikat. A Bács-Kiskun megyében eddig megjelent
felhívások - a HACS-ok honlapjai címének feltüntetésével
- az alábbiak:

hálózatba szervezésének támogatása (VP6-19.2.1.-52-2-17)
• Nem mezőgazdasági mikrovállalkozások fejlesztése (VP619.2.1.-52-1-17)
***
Üde-Kunság Vidékfejlesztési
Egyesület:
http://www.udekunsagegyesulet.hu/
• Helyi akciócsoport területén
működő civil szervezetet támogató nem mezőgazdasági
tevékenységet végző vállalkozások fejlesztése (VP6-19.2.1.91-2.-17)
• Helyi termék előállításának,
feldolgozásának, értékesítésének támogatása (VP6-19.2.1.91-1.-17)

Szabadszállási
Gazdakör:
http://gazdakorleader.hu/
• Helyi termék piacra juttatásának támogatása (VP6-19.2.1.78-7-17)
• Mikrovállalkozások fejlesztése (VP6-19.2.1.-78-6-17)
***
Kiskunok Vidékéért Egyesület: http://www.kiskunokvidekeert.hu/
• Civil szervezetek szerepének
erősítése a térségben (VP619.2.1.-50-2-17)
• Sporttevékenységek fejlesztése (VP6-19.2.1.-50-3-17)
• Helyi mikrovállalkozások támogatása (VP6-19.2.1.-50-717)
• Turisztikai szolgáltatások erősítése a térségben (VP6-19.2.1.50-6-17)
• Megújuló energiaforrások
hasznosítása a térségben, zöldenergia elterjesztésének erősítése (VP6-19.2.1.-50-5-17)
***
Homokhátság Fejlődéséért
Vidékfejlesztési
Egyesület:
http://www.homokhatsag-le-

ader.hu/
• Turisztikai szolgáltatások kialakítása, turisztikai szolgáltatás fejlesztése, eszközbeszerzés
már meglévő turisztikai szálláshely szolgáltatások mellett
(VP6-19.2.1.-44-02-17)
• Mikro vállalkozások technológiai és infrastrukturális
fejlesztése és energetikai hatékonyságának növelése (VP619.2.1.-44-01-17)
A felhívások a Magyar Államkincstár honlapján, az alábbi
linken, az alkalmazás megnyitás menüpontban érhetők el:
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok
Az alábbi linken a Helyi Akciócsoportra, településre, illetve
pályázatra keresve tölthetők le
a pályázati felhívások, valamint
azok mellékletei:
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderB ongeszo.
xhtml

Felső-Bácska Vidékfejlesztési
Egyesület: http://www.felsobacska-hacs.hu/
• Együttműködésben rejlő
lehetőségek a turizmusban
(VP6-19.2.1.-32-6-17)
• Mikrovállalkozások innovatív
fejlesztése (VP6-19.2.1.-32-817)
• Helyi termékek előállításának, feldolgozásának, értékesítésének támogatása (VP619.2.1.-32-7-17)
***
Kolon Menti Leader Egyesület: http://dunamellekleader.
hu/
• Helyben megtermelt mezőgazdasági termékek feldolgozásának, értékesítésének és
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Széchenyi 2020 új pályázati lehetőségei
A szenvedélybetegség megelőzése érdekében végzett
célzott prevenciós programok
megvalósítása érdekében az
Emberi Erőforrás Fejlesztési
Operatív Program keretében
meghirdetésre került a „Célzott prevenciós programok a
szenvedélybetegségek megelőzése érdekében” című felhívás.
A pályázat célja a társadalmi
együttműködés erősítésével, a
hátrányos megkülönböztetés
mérséklésével és szemléletformáló programokkal, a családok
társadalmon belüli szerepének
erősítése. A pályázók köre állami, nem állami, egyházi szociális szolgáltatók/intézmények és
fenntartóik.
A Felhívás célja a szerhasználat megelőzése és visszaszorítása érdekében:
• a sérülékeny csoportoknak az
elérése, a számukra kifejezetten
szükséges specifikus programok kialakítása, melyek reflektálnak a megváltozott szerhasználati mintázatokra is.
• a kábítószer-használattal
szembeni védő tényezők közül
fiatalkorban kiemelkedő jelentőségű a társas kohézió, a társas
támogatások, illetve kapcsolatok minősége, a családi rendszer megerősítését, a társadalmilag és kulturálisan hátrányos
helyzetű szülők elérését, illetve
a szülői készségek fejlesztését
is szolgáló célzott prevenciós
programok kerülnek megvalósításra
• fejlesztésre kerülnek a személyes (problémamegoldó képességek, önismeret, önazonosság,
ön- és jövőképet determináló
faktorai a problémának) és a
közösségi erőforrások annak
figyelembevételével, hogy a kábítószer-problémával kapcsolatos megelőzési tevékenységnek
valamennyi színtéren és célcsoportban az egészségfejlesztés
tágabb összefüggésében kell
megfogalmazódnia.
• szakmai műhelyek és esetmegbeszélő csoportok keretében a célcsoporttal foglalkozó

szakemberek szakmai ismeretei bővüljenek.
A támogatásra rendelkezésre
álló tervezett keretösszeg: 3,0
milliárd Ft.
Az igényelhető vissza nem
térítendő támogatás összege:
minimum 50 M Ft, maximum
100 M Ft.
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.
A támogatást igénylők körét
a pályázati felhívás 4.1 pontja
tartalmazza.
A támogatási kérelmek benyújtására 2017. november 15től 2017. december 14-ig van
lehetőség.
További információ: https://www.palyazat.gov.hu/
efop-187-16-clzott-prevencis-programok-a-szenvedlybetegsg-megelzse-rdekben-1
***
A szociális bérlakással rendelkező önkormányzatok, civil szervezetek, egyházi jogi
személyek részére a szegregált
élethelyzetek javításának támogatása érdekében megjelent a
„Lakhatási körülmények javítása” című pályázati felhívás.
A konstrukció célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos
helyzetű emberek lakhatási
körülményeinek javítása és ezáltal a társadalmi felzárkózásuk
segítése. A lakhatási célú beruházások a társadalmi integrációt szolgálják: hozzájárulnak a
marginalizált közösségeknek a
többségi társadalomba történő
fizikai és társadalmi integrációjához. A felhívás célja a lakhatási körülmények, a lakhatás
biztonságának javítása olyan
infrastrukturális beruházásokkal, melyek nem építési engedély kötelesek.
A támogatásra rendelkezésre
álló tervezett keretösszeg: 1
milliárd Ft.
Az igényelhető vissza nem
térítendő támogatás összege:
minimum 5 M Ft, maximum
30 M Ft.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.
A támogatást igénylők körét
a pályázati felhívás 4.1 pontja
tartalmazza.
A támogatási kérelmek benyújtására 2017. szeptember
15-től 2017. november 30-ig
van lehetőség.
További információ: https://www.palyazat.gov.hu/
efop-242-17-lakhatsi-krlmnyek-javtsa***
A (köz)szolgáltatások elérhetőségének és minőségének
fejlesztése érdekében társadalmi innovációk kifejlesztését
és kipróbálását célzó projektek
megvalósítására az Emberi
Erőforrás Fejlesztési Operatív
Program keretében meghirdetésre került a „Társadalmi innovációk – Új módszerek kipróbálása (Pilot)” című felhívás.
Célja a magyarországi (köz)
szolgáltatások elérhetőségének
és minőségének fejlesztése,
esélyteremtő szerepének javítása. Pályázók köre: humán
szolgáltatásokat nyújtó állami
és nem állami intézmények,
szervezetek, és fenntartóik.
A felhívás célja, hogy a helyi
társadalom életében fennálló
problémák feltárásával, a helyi
szükségletekre reagáló innovatív megoldások kidolgozásával
és kipróbálásával (pilot) járuljon hozzá az adott térségben
jellemző problémák megoldásához, a lakosság társadalmi
helyzetéből és a területi jellemzőkből eredő hátrányainak
kompenzálásához. A felhívás
célja új innovatív kezdeményezések kipróbálásának támogatása a társadalmi ellátórendszerek különböző területein.
Részcélok:
• új módszerek és eljárások
kidolgozása és kísérleti szintű
alkalmazása, kipróbálása pilot
projekt keretében
• a kísérleti projekt megvalósulását követő monitoring rendszer kialakítása és működtetése

• a kísérleti projekt eredményes megvalósítása érdekében
helyi és/vagy szakmai együttműködések létrehozása
• a kísérleti projekt további
adaptációjának előkészítése.
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg:
2,116 milliárd Ft.
Az igényelhető vissza nem
térítendő támogatás összege:
minimum 50 M Ft, maximum
300 M Ft.
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.
A támogatást igénylők körét
a pályázati felhívás 4.1 pontja
tartalmazza.
A támogatási kérelmek benyújtására 2017. november
8-tól 2018. december 12-ig van
lehetőség.
További információ: https://www.palyazat.gov.hu/
efop-521-17-trsadalmi-innovcik-j-mdszerek-kiprblsa-pilot

HÍRLEVÉL

Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat
időszakos elektronikus
kiadványa
Felelős kiadó:
Rideg László,
a Bács-Kiskun
Megyei Közgyűlés
elnöke
Bővebbb információ,
leiratkozás:
info@bacskiskun.hu
Sajtóreferens: Várkonyi
Éva T.:+36-76/513-891
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Széchenyi 2020 új pályázati lehetőségei
A hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózása érdekében
társadalmi innovációk támogatása, az óvodák közötti tudásmegosztás fejlesztését célzó projektek megvalósítása érdekében
az Emberi Erőforrás Fejlesztési
Operatív Program keretében
meghirdetésre került a „Társadalmi innovációk – Óvodai
Esélypontok” című felhívás. A
felhívás célja a magyarországi
köznevelési rendszer esélyteremtő szerepének javítása. A
pályázók köre: óvodák és fenntartóik.
A felhívás célja a hároméves
kortól kötelező óvodába járás
támogatása Esélypontok és körülöttük szervezendő innovációs hálózatok kialakításával a
hátrányos és/vagy halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő óvodák segítése. Az
Esélypontok kialakításával a
cél az óvodai feladatokat segítő,
esélyteremtő és a felzárkózást
segítő programok összehangoltabb megvalósítását szolgáló
óvodai innovációs hálózat létrehozása, amely hálózati tanulás
révén képes használható tudást
közvetíteni a feladatban érintett
hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő intézmények között.
Részcélok:

kipróbálása a hálózatban részt
vevő óvodák körében
• A megvalósulást követő monitoring rendszer működtetése
• A projekt keretében megvalósult innováció kiértékelése és
ajánlások megfogalmazása.
A támogatásra rendelkezésre
álló tervezett keretösszeg: 1
milliárd Ft.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
minimum 30 M Ft, maximum
50 M Ft.
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható
költség 100 %-a. A támogatást
igénylők körét a pályázati felhívás 4.1 pontja tartalmazza.
A támogatási kérelmek benyújtására 2017. december 12től 2018. október 24-ig van lehetőség.
További információ: https://www.palyazat.gov.hu/
efop-523-17-trsadalmi-innovcik-vodai-eslypontok
***
A (köz)szolgáltatások elérhetőségének és minőségének
fejlesztése érdekében társadalmi innovációk adaptálását
célzó projektek megvalósítása
céljából az Emberi Erőforrás
Fejlesztési Operatív Program
keretében meghirdetésre ke-

• Esélypont óvodai hálózat kialakítása, az óvodák közötti
tudásmegosztás, a tudásmegosztást lehetővé tevő mechanizmusok, fórumok, eszközök (pl.
jó gyakorlatok összegyűjtése)
kialakítása
• A máshol már sikeresen bizonyított megoldások alkalmazhatóságának, hatékonyságának

rült a „Társadalmi innovációk
– Adaptációk, új módszerek
kiterjesztés” című felhívás. A
felhívás célja a humán szolgáltatásokat nyújtó állami és nem állami intézmények, szervezetek,
és fenntartóik együttműködésével adaptációk, új módszerek
kiterjesztése. A pályázók köre:
helyi önkormányzati költség-

vetési szerv, egyéb szövetségek,
közalapítványok, stb.
A felhívás célja, hogy a helyi
társadalom életében fennálló
problémák feltárásával, a helyi
szükségletekre reagáló innovatív megoldások adaptálásával
járuljon hozzá az adott térségben jellemző problémák megoldásához, a lakosság társadalmi
helyzetéből és a területi jellemzőkből eredő hátrányainak
kompenzálásához. A felhívás
célja továbbá olyan kezdeményezések támogatása, aminek
során kísérleti szinten (pilot)
már igazoltan bevált módszerek szélesebb körű adaptációját
(adaptációs kísérlet) próbálhatják ki a társadalmi ellátórendszerek különböző területein.
Részcélok:
• Kísérleti szinten (pilot) már
igazoltan bevált módszerek
szélesebb körű adaptációjának
megvalósítása
• Az adaptációs rendszer megvalósulását követő monitoring
rendszer kialakítása és működtetése
• Az adaptációs kísérlet eredményes megvalósítása érdekében helyi és/vagy szakmai
együttműködések létrehozása,
a projekt keretében megvalósult
adaptációs kísérletek további alkalmazásának előkészítése.
A támogatásra rendelkezésre
álló tervezett keretösszeg: 2,39
milliárd Ft.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
minimum 100 M Ft, maximum
300 M Ft.
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható
költség 100 %-a. A támogatást
igénylők körét a pályázati felhívás 4.1 pontja tartalmazza.
A támogatási kérelmek benyújtására 2017. november 15től 2018. május 24-ig van lehetőség.
További információ: https://www.palyazat.gov.hu/
efop-524-17-trsadalmi-innovcik-adaptcik-j-mdszerek-kiterjesztse
***

A turisztikai fejlesztési térségek pozicionálása érdekében
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében meghirdetésre került a
„Turisztikai fejlesztési térségek
pozicionálása” című felhívás.
A felhívás célja a hazai KKV-k
versenyképességének javítását
innovatív, hozzáadott érték növelő és exportpotenciállal rendelkező fejlesztések támogatása
a térségi turisztikai szereplők
együttműködésével. A pályázók köre: önkormányzati/állami tulajdonú kft.,rt., központi
költségvetési szerv, helyi önkormányzatok, nonprofit kft., stb.
A felhívás célja az Operatív
Programmal
összhangban,
hogy a desztinációk területén
turisztikai szolgáltatók közötti együttműködés erősödjék, a
meghatározott célok érdekében
tartós partnerség alakuljon ki az
érdekeltek (köz- és magánszféra), szereplők között.
További cél a turisztikai fogadóterületek versenyképességének
javítása a meglévő turisztikai
kínálati elemek szolgáltatási
csomaggá történő alakításával,
a desztináció vonzerejének javításával, a jól meghatározott
célcsoportok igényeinek megfelelő szolgáltatási választék és
színvonal meghatározásával, a
desztináció menedzsmentjének
javításával, valamint a desztinációk imázsának fejlesztésével. Ennek érdekében a térségi
együttműködések ösztönzése
áll a program középpontjában.
A támogatásra rendelkezésre
álló tervezett keretösszeg: 4,0
milliárd Ft.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
minimum 50 M Ft, maximum
1000 M Ft.
A támogatást igénylők körét a
pályázati felhívás 4.1 pontja tartalmazza.
A támogatási kérelmek benyújtására 2017. szeptember
29-től 2018. november 15-ig
van lehetőség.
További információ: https://www.palyazat.gov.hu/
ginop-134-17-turisztikai-fejlesztsi-trsgek-pozicionlsa-1
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Széchenyi 2020 új
pályázati lehetőségei

A Digitális Jólét Program kiterjesztésének elősegítése érdekében a Gazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív Program
keretében meghirdetésre került
a „Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének és a digitális
jólét megteremtésének elősegítése
országos, illetve helyi civil és szakmai szervezetek támogatásával”
című felhívás. A felhívás célja a
minőségi internethasználat, azaz
a digitális eszközök és szolgáltatások (különös tekintettel az
e-közszolgáltatásokra, e-egészségügyi szolgáltatásokra) népszerűsítése, használatukra való
ösztönzés, különösen a kistelepüléseken, illetve a hátrányos
helyzetű csoportok körében. A
pályázók köre: szövetkezetek,
egyházak, kamarák,egyéb egyesületek, nonprofit kft., stb.
A felhívás célja: országos és helyi
szervezetek helyi szükségletekre
építő projektjeinek támogatása
annak érdekében, hogy a lakosság minél tágabb köre lépjen be
a digitális világba. A felhíváson
támogatást elnyerő helyi és országos szervezetek központi koordináció, módszertani és kommunikációs támogatás mellett
- a helyi közösségekre és szükségletekre építő, a célcsoport sajátosságait és a célcsoport tagok
élethelyzetét is figyelembe vevő
motivációs projektekkel vesznek
részt.
A támogatásra rendelkezésre
álló tervezett keretösszeg: 1,7
milliárd Ft.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 2 M Ft, maximum 36 M Ft.
A támogatás maximális mértéke
az összes elszámolható költség 90
%-a.
A támogatást igénylők körét a
pályázati felhívás 4.1 pontja tartalmazza.
A támogatási kérelmek benyújtására 2017. november 06-tól
2018. november 20-ig van lehetőség.
További
információ:
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-333-17-

Elindult a Kisfaludy
Szálláshelyfejlesztési Konstrukció
A program első ütemét október 5-én meghirdette a Magyar
Turisztikai Ügynökség, a pályázók akár a beruházás értékének a 70 százalékát is megkaphatják vissza nem térítendő
támogatásként. A fő cél, hogy a
vidéki szálláshelyek megújuljanak, a pályázatok elbírálásánál
kiemelt szempont, hogy a fejlesztések gazdaságilag hosszú
távon fenntarthatóak legyenek.
A konstrukció célja a turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó szálláshelyek és a tu-

ges, fenntartható és minőségi
szálláshelykínálat biztosítása. A
szolgáltatás minősége és kínálata szálláshelyenként változhat
és eltérő lehet, ugyanakkor tekintettel arra, hogy sok esetben
ezek a változtatások kizárólag
önerőből nem teljesülhetnek,
jelen kiírás célja olyan támogatási konstrukció rendelkezésre
bocsátása, amely lehetővé teszi
a kereskedelmi szálláshelyeken
belül a panziók részére a minőségi szolgáltatási kínálat biztosítását.

risztikai vonzerők közelében
található kereskedelmi szálláshelyek általános minőségének
és szolgáltatási színvonalának
emelése, indokolt esetben kapacitásának bővítése, kapacitáskihasználtságának javítása, a
szálláshely működéséből származó árbevételek által a profitabilitás és a fenntarthatóság
növelése.
Annak érdekében, hogy a
magyarországi kereskedelmi
szálláshelyek és desztinációk
meg tudjanak felelni a modern,
XXI. századi turizmus kihívásainak és a vendégek igényeinek, elengedhetetlen a szüksé-

Az igényelhető vissza nem
térítendő támogatás összege:
minimum 5 M Ft, maximum
60 M Ft.
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 70 %-a.
A támogatást igényelhetik:
- Magyarországon bejegyzett
székhelyű vagy telephelyű, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vállalkozások,
- egyéni vállalkozások,
- költségvetési szervek és intézményeik és az általuk megbízott üzemeltető
gazdasági társaságok,
- önkormányzatok és intéz-

ményeik és az általuk alapított
gazdasági társaságok,
Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű
nonprofit szervezetek - szövetkezetek
- egyházi jogi személyek.
Szálláshely fejlesztésére pályázhat:
- az ingatlan tulajdonosa és/
vagy
- a szálláshely üzemeltetője.
A támogatási igény benyújtására konzorciumi formában nincs
lehetőség!
A támogatási konstrukció
keretében a „szálláshely-szolgáltatási
tevékenységfolytatásának részletes feltételeiről
és a szálláshely üzemeltetési
engedély kiadásának rendjéről
szóló 239/2009. (X. 20.) Korm.
rendeletben” szereplő kereskedelmi szálláshely típusok
közül az alábbi kategóriához
kapcsolódóan nyújtható be támogatási igény és ítélhető meg
támogatás:
- panzió: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása
céljából létesített szálláshelytípus, amely „a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről
és a szálláshely üzemeltetési
engedély kiadásának rendjéről
szóló 239/2009. (X. 20.) Korm.
rendelet” alapján panziónak
minősül.
Támogatási igényt olyan meglévő (üzemelő) panzió fejlesztésére lehet benyújtani, amelyre vonatkozóan a támogatást
igénylő a támogatási igény benyújtásakor panzió besorolású
működési engedéllyel rendelkezik.
A támogatási igények benyújtása szakaszos, 2017-ben
az első szakasz 2017. október
19. és 2018. január 15. közötti
időszak, amely időszakban a
támogatási igények befogadása
és értékelése folyamatos.
További információ:
www.kisfaludyprogram.hu

TOP-5.1.1-15BK1-2016-00001 „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási együttműködések”

14

