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támogatási kérelem benyújtására az EFOP-1.4.2-16 kódszámú,
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Hatósági és Szociális Osztály

Tisztelt Társulási Tanács!
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma
felhívást tett közzé az EFOP-1.4.2-16 kódszámú, „Integrált térségi gyermekprogramok” című
pályázatra vonatkozóan a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozására és
a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló helyi projektek megvalósítása érdekében.
Közvetlen célcsoport:


a célterületen élő gyermekek és fiatalok, közülük is különösen a rászoruló (rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő) gyerekek, valamint családjuk.

Közvetett célcsoport:


a célterületen működő, a gyermekekkel és családjukkal foglalkozó intézmények,
szolgáltatások vezetői, munkatársai, civil és egyházi szervezetek, a helyi közösségek vezetői
és tagjai.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:




A benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott határidőn belül dönt.
A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket 350 millió Ft – 500 millió Ft közötti vissza
nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a projekt
elszámolható költségei legfeljebb 25%-ának, közszféra szervezet, civil szervezet, egyházi
jogi személy és nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén 50%-ának megfelelő
előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy projektjük
megvalósításával hozzájárulnak:








a gyermekeket sújtó nélkülözés mérsékléséhez,
az iskolaérett gyerekek arányának növeléséhez, az iskolai hiányzások, valamint a
köznevelési intézményekből való lemorzsolódás arányának csökkentéséhez,
a gyerekek továbbtanulási mutatóinak javulásához,
a résztvevők körében az egészségtudatos életmód elterjesztéséhez,
a humán szolgáltatások minőségének javításához, valamint indokolt esetben
kapcitásbővítéshez a támogatott hátrányos helyzetű célterületeken,
helyi közösségek kialakításához és önszerveződésének megerősítéséhez,
a korábbi hátrányos helyzetű térségek (kedvezményezett járások) integrált
gyermekprogramjainak, valamint szakmai, módszertani támogatásának folytatásához és
bővítéséhez.

A helyi igényekre és szükségletekre reagálva a felhívás keretében megvalósuló fejlesztések átfogó
célja a 2007-2013 közötti programozási időszakban indított integrált térségi gyermekprogramok
továbbfejlesztése, újabb célterületekre való kiterjesztése.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 15 milliárd Ft. A
támogatott támogatási kérelmek várható száma: 31 db.
A támogatásra igényt nyújthat be olyan helyi önkormányzatok társulása, amely család- és gyermekjóléti központ fenntartója. A felhívásban az Ózdi járás, mint az elődprojektben résztvevő nevesítve
van.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege a járások komplex mutatók szerinti sorrendje alapján 1-40 rangsorszámú járások esetén – Ózd ezek között a járások között szerepel -minimum
450 millió Ft maximum 500 millió Ft 100 %-os támogatási intenzitás mellett.
A támogatási kérelmek benyújtására 2016. június 15-től 2018. június 15-ig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:


2016. augusztus 1. nap.



2016. december 16. nap.



2018. június 15. nap.

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási
szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási szerződés hatályba lépését követően
legalább 54 hónap legfeljebb 60 hónap áll rendelkezésre.
A projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének
napja minősül.
A támogatást igénylő a projekt befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe
mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak,
továbbá ezen időszakra vállalja:






a támogatott projekt keretében működő Gyerekesély Bizottság és Gyerekesély Iroda projekt
befejezésétől számított 5 évig minimum egy fővel történő fenntartását,
a projekt megvalósulását követő együttműködést a szakmai támogatást biztosító kiemelt
projektgazdával,
a projekt keretében létrehozott szolgáltatások elérhetőségének folyamatos biztosítását és
fenntartási jelentések benyújtását,
a projekttel kapcsolatos minden dokumentum elkülönített nyilvántartását,
adatszolgáltatást szakmapolitikai szereplők részére.

A program keretében kötelezően megvalósítandó feladatokat a Felhívás és az Általános útmutató
részletesen meghatározza. Ezek vállalása a pályázat befogadásának egyik alapvető feltétele.

A projekt során az alábbi tevékenységek megvalósítása kötelező:










A program stratégiai megalapozottságának erősítése.
Helyi innovatív fejlesztések.
Szakemberek közötti együttműködések erősítése.
Szolgáltatásfejlesztés és koordináció.
Civil és önkéntes tevékenységek fejlesztése.
Helyi szakemberek együttműködése, támogatása.
Biztos Kezdet szemlélet elterjesztését célzó tevékenységek.
Hiányzó szakemberek pótlása.
Az EFOP 1.4.1 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása c. kiemelt projekttel való
együttműködés.

A pályázati felhívásban előírtak megvalósítása érdekében a lebonyolításba célszerű bevonni egy
olyan konzorciumi partnert, aki az elődpályázat lebonyolítása során szakmai tapasztalatot szerzett.
A várhatóan több száz halmozottan hátrányos helyzetű gyermek és családja bevonására kerül sor a
kistérség településeinek lakossága köréből, valamint több munkanélküli ember jut álláshoz a
szakmai megvalósítás során.
A pályázat benyújtásának előkészítési munkái folyamatban vannak. A projektelőkészítés költsége
nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 2 %-át.
Az előkészítésre árajánlat bekérésére került sor, amelyre három ajánlat érkezett.
A legkedvezőbbet az ECO-MAN Projekt Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. adta, ezért
javaslom, hogy a Társulás adjon megbízást a Kft. részére a pályázati dokumentáció elkészítésére a
Határozat 1. mellékletét képező „Megbízási szerződés” szerint.

Tisztelt Társulási Tanács!
Kérem, hogy az előterjesztésben foglaltakat tárgyalja meg, és járuljon hozzá az EFOP-1.4.2-16
kódszámú, „Integrált térségi gyermekprogramok című pályázaton való részvételhez a határozati
javaslatban foglaltak szerint.

Határozati javaslat
Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának
.../2016. (VI. 24.) határozata
támogatási kérelem benyújtásáról az EFOP-1.4.2-16 kódszámú,
„Integrált térségi gyermekprogramok” című felhívásra

A Társulási Tanács a fenti előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta:

1.
Ózd Kistérség Többcélú Társulása pályázatot nyújt be az „Integrált térségi
gyermekprogramok” című – EFOP-1.4.2-16 kódszámú – pályázatra, 500 M Ft támogatási összeg
igénylésével.
A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulási Tanács Elnökét a pályázat benyújtásához szükséges
nyilatkozatok megtételére, dokumentumok aláírására.
Felelős: a Társulási Tanács Elnöke, valamint Ózd Kistérség Többcélú Társulásának
munkaszervezete
Határidő: 2016. július 31.
2.
A Társulási Tanács felkéri Ózd Kistérség Többcélú Társulásának munkaszervezetét, hogy
nyertes pályázat esetén a pályázat megvalósítása érdekében kötendő Támogatási Szerződést
terjessze a Társulási Tanács elé az aláírásáról szóló döntés meghozatala érdekében.
Felelős: Ózd Kistérség Többcélú Társulásának munkaszervezete
Határidő: a Támogatási Szerződés aláírásának határnapja
3.
Ózd Kistérség Többcélú Társulása az „Integrált térségi gyermekprogramok” elnevezésű –
EFOP-1.4.2-16 kódszámú – pályázatra a pályázati program megvalósítása érdekében a pályázat
benyújtásához előírt dokumentációk elkészítésével az ECO-MAN Projekt Tanácsadó, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft-t. bízza meg, a Határozat 1. mellékletét képező Megbízási szerződés szerint.
3/a. Ózd Kistérség Többcélú Társulása - nyertes pályázat esetén – az eredményhirdetést követően,
de legkorábban a 2016. augusztus 15-éig kiállított számla ellenében bruttó 9.724.390,-Ft azaz bruttó
Kilencmillió-hétszázhuszonnégyezer-háromszázkilencven forint összeget fizet az ECO-MAN
Projekt Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-nek a Megbízási szerződés VI.1., VI.2. és VI.
3. pontjában vállalt feladatok elvégzéséért, amely összeget Ózd Város Önkormányzata bocsátja a
Társulás rendelkezésére.
3/b. Ózd Kistérség Többcélú Társulása a támogatási előlegből 9.724.39,-Ft-ot, azaz, Kilencmillióhétszázhuszonnégyezer-háromszázkilencven forintot megtérít Ózd Város Önkormányzata részére.

4.
Ózd Kistérség Többcélú Társulása az „Integrált térségi gyermekprogramok” elnevezésű –
EFOP-1.4.2-16 kódszámú – pályázat szakmai lebonyolításában történő közreműködésre
Konzorciumi partnerként felkéri a Régió Fejlesztéséért Alapítványt, a Határozat 2. mellékletét
képező Megbízási szerződés szerint.
Felelős: a) a Megbízási szerződések aláírásáért a Társulási Tanács Elnöke
b) a szerződött összeg kifizetéséért az Ózdi PH Pénzügyi és Gazdasági Osztályának
vezetője
c) az előlegből történő megtérítésért: az Ózdi PH. Pénzügyi és Gazdasági Osztályának
vezetője
a projekt pénzügyi vezetője
Határidő: a) a Megbízási szerződések aláírása tekintetében 2016. július 15.
b) a szerződött összeg kifizetésének határideje a kiállított számla kiállítási napját
követő 15 napon belül

