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A Széchenyi 2020 program keretében megjelent a Humán kapacitások fejlesztése 
térségi szemléletben - kedvezményezett térségek című (EFOP-3.9.2-16 kódszámú) 
felhívás. 
Szerencs Város Önkormányzata (főpályázó), - konzorciumban Bekecs Község, 
Mezőzombor Község, Taktaharkány Nagyközség, valamint Tiszalúc Nagyközség 
Önkormányzataival - sikeresen pályázatot nyert az EFOP-3.9.2-16-2017-00051 
azonosító számon Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben a Szerencsi 
járásban címmel. 
A projekt eredményeként a konzorciumi tagok összesen 499,73 millió forint vissza 
nem térítendő európai uniós támogatáshoz jutottak. 
 
A projekt megvalósítási időszaka: 2018. január 01. – 2020. december 31. 
 
A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló pályázattal a települések 
önkormányzatainak célja a területi különbségek és különösen a településméretből 
adódó társadalmi hátrányok komplex megközelítéssel történő, a helyi igényeken 
alapuló csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében, valamint a minőségi 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása a köznevelés, a felsőoktatás, a 
felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén, a helyi 
tudástőke gyarapítása érdekében.  

1. A települési önkormányzatok által fenntartott alapszintű humán 
közszolgáltatásokban dolgozó szakemberek képzése, továbbképzése, 
tapasztalatcsere a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése 
érdekében. 

2. A gyermekek/tanulók személyiség és kompetenciafejlesztését, iskolai és 
munkaerő-piaci érvényesülését elősegítő iskolán kívüli programok 
megvalósítása. 

3. A hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók/hallgatók 
közneveléshez/felsőoktatáshoz való hozzáférésének biztosítása. 

4. Komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés. 
 
A 499,73 millió forintos, európai uniós fejlesztés eredménye, az oktatási-nevelési 
munka fejlesztése, működési hatékonyságának javítása olyan szolgáltatási, 
szolgáltatás-koordinációs tevékenység kialakításával, mely a lakosság problémáira 
komplex megoldást nyújt.     
 
További információ kérhető: 
Szerencs Város Önkormányzata 
3900 Szerencs, Rákóczi utca 89. 
E-mail: polgarmester@szerencs.hu 
Honlap: www.szerencs.hu 

 

Konzorciumi tag: Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata 

Megvalósítási helyszín (székhely): 3565 Tiszalúc, Kossuth tér 3. 

 

A pályázat célja a területi különbségek és különösen a településméretből adódó 

társadalmi hátrányok komplex megközelítéssel történő, a helyi igényeken alapuló 

csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében, valamint a minőségi 

közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása elsősorban a köznevelés, a 

felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás 

területén, a helyi tudástőke gyarapítása érdekében. 

 

A projekt részcéljai  

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. 

 

A pályázat kiemelt célcsoportja a hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság, a fiatalkorú 

lakosság, a helyi közszolgáltatásban dolgozók illetve a potenciális alkalmazottak, 

továbbá nemzetiségek, etnikumok. A társadalmi együttélés, felzárkózás, 

közösségfejlesztés tekintetében célcsoportként jelenik meg adott projekt hatóterületén 

élő teljes lakosság.   

 

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 

� a helyi/területi humán közszolgáltatásokban a szakember/szaktudás 

kapacitások felmérése, a felmérésekben beazonosított szakemberhiány, 

szaktudás hiány enyhítését célzó programok kidolgozása, megvalósítása  

 

� a helyi kapacitások biztosítása érdekében (pl.: helyi ösztönző rendszerekkel 

egészségügyi, szociális, kulturális, felnőttképzési, munkaerő-közvetítési stb. 

képesítés, szakképzettség megszerzésének támogatása, kapcsolódó nem 

OKJ-s képzések, társágazatokban foglalkoztatottak átképzésének támogatása) 

 

� a helyi humán közszolgáltatásban dolgozók képzettségi és végzettségi 

szintjének felmérése, adatbázis létrehozása  

 

� a humán közszolgáltatásban dolgozók képzése, szakmai kompetenciák 

fejlesztése  

 

� a hátrányos helyzetű emberekkel történő foglalkozás tudatosságának növelése, 

szemléletformálás 

 

� a helyi/területi humán közszolgáltatásban dolgozó szakemberek közti 

információcsere, koordináció erősítése  

 

� szakmai műhelyek, esetkonferenciák, testvérvárosi és egyéb 

együttműködéseken keresztül szakmai tanulmányutak szervezésével, a 

tapasztalatszerzés, jó gyakorlatok megismerésének támogatása a hátrányos 

helyzetű csoportok szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása érdekében 

  

� A szolgáltatások elérhetővé tétele érdekében az ehhez kapcsolódó helyi 

közösségi közlekedés szervezése  

 

 

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 

(A programokat lehetőség szerint időben úgy kell megvalósítani, hogy az segítse a 

szülő foglalkoztatását, vagyis egyfajta gyermekfelügyeleti funkciót is betöltsön. 

Emellett a tevékenységekbe legalább a településen tanuló hátrányos helyzetű tanulók 

arányának megfelelő arányban kell bevonni a hátrányos, halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulókat.)  

� a tudatos pénzügyi magatartás kialakításának támogatása  

 

� fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretek bővítése, öko-tudatosság 

fejlesztése   

 

� a helyi tantervhez illeszkedő képzési tematikával a tanulói aktivitásra épülő 

extrakurrikuláris tevékenységek szervezése és megvalósítása a szülők 

bevonásával, (pl. hétvégi és szünidei tematikus programok)   

 

� tehetséggondozás, életpálya-építés, a továbbtanulásra történő felkészítés, a 

továbbtanulás iránti igény fokozásának elősegítése oktatási szakemberek, civil 

szervezetek, felsőoktatási intézmények, helyi gazdaság szereplői, kamarák stb. 

szakembereinek támogatásával  

 

� Iskolán kívüli nyelvtanítás: hátrányos helyzetű tanulók nyelvvizsga-szerzésének 

támogatása (felkészítés, eszközök, vizsgadíj, utazás)  

 

� a köznevelési intézményen kívüli intézmények, szervezetek és szakemberek 

bevonásával (felsőoktatási intézmények, helyi gazdaság szereplői, kamarák, 

közművelődési és közgyűjteményi intézmények, egészségügyi intézmények, 

önkéntesek stb. bevonása) a tanulói ismeretek, készségek és kompetenciák 

fejlesztése  

 

 

� A szolgáltatások elérhetővé tétele érdekében az ehhez kapcsolódó helyi 

közösségi közlekedés szervezése  

  

3. A hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók/hallgatók 

közneveléshez/felsőoktatáshoz való hozzáférésének biztosítása:  

� ösztöndíj, egyéb támogatás biztosítása azon hátrányos helyzetű tanulók, 

hallgatók részére, akik egyéb ösztöndíjban nem részesülnek  

 

� a hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók óvodába/iskolába jutásának 

támogatása (pl. utazás megszervezése, kíséret, a hiányzás okainak feltárása, 

kezelése, a szülők foglalkoztatását támogató időbeosztásban 

felügyelet/szabadidős programok szervezése)  

  

4. Komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, különös tekintettel a hátrányos 

helyzetű gyerekek óvodai neveléshez való hozzáférésének biztosítására 

� a hátrányos helyzetű 3 év feletti gyerekek óvodába járást akadályozó 

tényezőinek felmérése, összesítése, intézkedési terv kialakítása   

 

� óvodapedagógiai képzés az intézkedési tervben foglaltak megvalósítására  

 

� az intézkedési tervben érintett célcsoport számára szülői informáló, 

szemléletformáló támogató tevékenység (az óvodai nevelés/továbbtanulás 

megtérülő jellegének tudatosítása, szülők informálása, támogatása az általános 

iskola kiválasztásában)  

 

� a szülők és a köznevelési intézmény közötti kapcsolat, együttműködés 

kialakítása, erősítése (pl.: a hátrányos helyzetű szülőkkel bizalmi viszonyban 

lévő kapcsolattartó bevonása, mediáció, programok szervezése)  

 

� egészségügyi programok - tartásjavító, mozgásos játékok -, úszásoktatás, 

zeneovi, mozgáskoordinációs fejlesztés, környezeti nevelés, integrációs 

programok, nyelvoktatás, egyéni fejlesztés, egyéni fejlődés nyomonkövetés stb. 

ösztönzése, támogatása  

 

 

� óvodapedagógusok részére képzések biztosítása – erőszak, konfliktuskezelés, 

magatartászavar, figyelemzavar, hiperaktivitás kezelése, együttnevelés, 

fejlesztőpedagógia, családpedagógia, interkulturális nevelés, IKT a 

kisgyermekkori nevelésben, környezettudatosságra nevelés, alternatív 

pedagógia, önismeret stb.  

 

� a tevékenységekhez kapcsolódó kisértékű eszközbeszerzés - labdák, 

építőkockák, papír/írószerek, jelmezek stb.  

 

� a szolgáltatások elérhetővé tétele érdekében az ehhez kapcsolódó helyi 

közösségi közlekedés szervezése  

 

� a hátrányos helyzetű 3 év feletti óvodába járó gyermekek részére az 

egészségtudatosság növelését és az egészségfejlesztést célzó programok 

különösen az egészséges táplálkozás, a rendszeres testmozgás és a lelki 

egészség fejlesztése területén a szülők bevonásával 

 

 

 

 

EFOP-3.9.2-16-2017-00051 

Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben a 

Szerencsi járásban 

 

Szerencs Város Önkormányzata (főpályázó), - konzorciumban Bekecs Község, 

Mezőzombor Község, Taktaharkány Nagyközség, valamint Tiszalúc Nagyközség 

Önkormányzataival - sikeresen pályázatot nyert az EFOP-3.9.2-16-2017-00051 

azonosító számon Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben a Szerencsi 

járásban címmel. 

 

A projekt azonosító száma: EFOP-3.9.2-16-2017-00051 

Kedvezményezett neve: Szerencs Város Önkormányzata (főpályázó), - 

konzorciumi tagok: Bekecs Község, Mezőzombor Község, Taktaharkány 

Nagyközség, valamint Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata 

Projekt címe: Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben a Szerencsi 

járásban 

Szerződött támogatás összege: 499,73 M Ft. 

Támogatás mértéke (%-ban): 100% 

A projekt megvalósítási időszaka: 2018. január 01. – 2020. december 31. 

 

Megvalósulási helyszínek 

A konzorcium vezető: Szerencs Város Önkormányzata 

Megvalósítási helyszín (székhely): 3900 Szerencs, Rákóczi út 89. 

 

Konzorciumi tag: Bekecs Község Önkormányzata 

Megvalósítási helyszín (székhely): 3903 Bekecs, Honvéd utca 54. 

 

Konzorciumi tag: Mezőzombor Község Önkormányzata 

Megvalósítási helyszín (székhely): 3931 Mezőzombor, Árpád utca 11. 

 

Konzorciumi tag: Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 

Megvalósítási helyszín (székhely): 3922 Taktaharkány, Gépállomás út 4. 

 


