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Tisztelt Képviselő-testület!
A Államreform Operatív Program keretén belül megjelent a „Területi együttműködést
segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című,
ÁROP-1.A.3-2014 kódszámú pályázati felhívás.
A pályázati konstrukció olyam modell jellegű együttműködési programokat
támogat, amelyek célja az egy járáshoz tartozó települések, helyi szereplők közötti
területi együttműködések kialakítása és megerősítése a társadalmi felzárkózást
elősegítő és a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtásához kapcsolódó – a
járásszékhely települések által ellátott – koordinációs tevékenység megvalósításával.
A pályázatban rendelkezésre álló forrásra kizárólag járásszékhely települések
önkormányzatai pályázhatnak az egy járáshoz tartozó településszámot figyelembe
véve. Dombóvár az 1. kategóriában pályázhat, mivel a koordinált járáshoz tartozó
településszám 2-26 között van.
A támogatás mértéke: a projekt elszámolható összes költségének 100%-a.
A pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 15 000 000 Ft, de
legfeljebb 22 000 000 Ft lehet.
A támogatott pályázatok várható száma: 76-110 db.
A pályázatok benyújtására 2014. szeptemberének közepétől nyílik lehetőség, a kitöltő
program elérésének biztosításával egyidejűleg. A pályázatok benyújtási határidejét a
kitöltő program kihelyezéséről szóló közlemény és az ezzel egyidőben megjelenő, a
pontos beadási határidőt tartalmazó kiegészített útmutató fogja tartalmazni.

A PÁLYÁZAT TARTALMA
Támogatható tevékenységek
A pályázónak minden kötelező tevékenységet vállalnia kell és azokat kötelezően meg
kell valósítani, a választhatóként jelölt tevékenységek közül a pályázó járásszékhely
önkormányzat szabadon választhat, hogy melyeket kívánja megvalósítani. A felsorolt
választható tevékenységek vállalásáért plusz pont kapható, valamint ezek
bármelyikének vállalása esetén a hozzá kapcsolódó indikátor vállalása is kötelező.
TEVÉKENYSÉG
1.

Járási szintű együttműködések erősítése: a helyi
esélyegyenlőségi
programok
végrehajtásához
szükséges járási szintű szolgáltatási és intézményi
együttműködések kialakítása, együttműködési
megállapodások megkötése.

Típus

Igen/Nem

kötelező

igen

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

TEVÉKENYSÉG

Típus

Szakmai megvalósítók bevonásával társadalmi
felzárkózást szolgáló koordináció kialakítása,
működtetése
járási
szinten.
(szervezés,
koordináció, a program technikai feltételeinek
biztosítása stb.)

kötelező

(legalább 1-3 főből álló szakmai megvalósító
csoport felállítása kötelező)
Járási szintű felzárkózási kerekasztal létrehozása
és működtetése

Igen/Nem

igen

kötelező

igen

Járási
szintű
„Esélyteremtő-programterv”
elkészítése a települések együttműködését igénylő
(a helyi esélyegyenlőségi programok által feltárt)
problémák megoldására

kötelező

igen

Zárórendezvény, rendezvények, konferenciák
tartása az „Esélyteremtő
programterv”disszeminációja érdekében

kötelező

igen

Esélyegyenlőséget, társadalmi felzárkózást
szolgáló tréningek tartása: pl. konfliktuskezelést,
diszkrimináció csökkentését, érzékenyítést szolgáló
tréningek (Lehatárolva más ÁROP projektekben
folyó képzésektől, tréningektől)

választható

A társadalmi felzárkózást szolgáló koordinációt
biztosító szakmai megvalósítók, illetve a területi
együttműködésben részt vevő önkormányzatok
tisztviselőinek, illetve felzárkózási kerekasztal
tagjainak speciális, elsősorban közigazgatási vagy
felnőttképzési akkreditált képzése.
A területi együttműködéshez, az „Esélyteremtőprogramterv” kialakításához, illetve kapcsolódó, a
helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtását
segítő szakértő bevonása
Közös, több önkormányzat részvételével zajló, a
helyi esélyegyenlőségi programjaikban
megfogalmazott, pl.: ismeretterjesztő, tájékoztató
tevékenységek megvalósítása a járásszékhely
önkormányzat szervezésében. Az itt
meghatározott tevékenységek nem lehetnek

választható

választható

választható
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azonosak a kötelező tevékenységeknél
felsoroltakkal. (Lehatárolva a fent felsorolt 5. és 6.
számú tevékenységektől.)

A pályázattal kapcsolatban megkerestem a Dombóvár és Környéke Kistérségi
Társulást, amely szintén augusztus 28-án tárgyalja és hoz döntést, mely települések
együttműködésére számíthatunk.
Fentieket figyelembe véve javaslom a pályázat benyújtásának támogatását.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Államreform
Operatív Program „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az
önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című, ÁROP-1.A.3-2014. kódszámú
pályázat benyújtását.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához
szükséges dokumentumokat aláírja.
Határidő: Azonnal - a kitöltő program elérését követően
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda

Szabó Loránd
polgármester
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