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ÁROP-1.A.3.-2014- Területi együttműködést segítő programok kialakítása az 
önkormányzatoknál a konvergencia régiókban 
 

Pályázat célja 
 
Konstrukció célja olyan modell jellegű együttműködési programok kialakítása, amelyek 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 járásszékely települések által ellátott – koordinációs 
tevékenység megvalósításával. 
 

Támogatás céljának háttere: 
Az elmúlt évek során az önkormányzatok egyre több új feladattal és egyre nagyobb 
kihívásokkal szembesültek.  

• a világszintű gazdasági recesszió következtében visszaesett gazdasági 
teljesítményből adódó foglalkoztatási problémák; 

• a társadalmi konfliktusok megelőzésének, kezelésének fokozódó szükségessége; 
• a lakosságmegtartás kihívásai; 
• a humánszolgáltatások újraszervezésének új körülményei; 
• az uniós fejlesztési források pályázásához és szakszerű, hosszú távon is hatékony 

felhasználásához szükséges új feladatkörök; 
• bizonyos településméretek esetében (járás, kistérség) komplex szolgáltatások 

megszervezésének szükségessége akár az államigazgatás rendszerének közvetlen 
fenntartói szerepvállalásával, akár a civil szféra bevonásával; 

• helyi stratégiai programok kidolgozásának egyre növekvő jelentősége 
(jogszabályi kötelezettség, fejlesztési forrásokhoz való hozzáférés) 
 

Keretösszeg: 

1,85 milliárd Ft 
 

Támogatás formája: 

vissza nem térítendő támogatás 

 
Támogatás mértéke: 

100% 

Támogatandó pályázatok száma: 

76-110 db 
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Pályázás feltétele: 
 

• kizárólag járásszékhely települések önkormányzatai pályázhatnak 
• Egy önkormányzat egy pályázatot nyújthat be 
• Konzorcium nem pályázhat 
• Együtt kell működniük Türr István Képző és Kutató Intézettel.  

 

 

A projekt elvárt eredményei: 

• Kialakításra kerülnek az esélyegyenlőségi programok végrehajtásához szükséges 
szolgáltatási és intézményi együttműködések a járásokban. 

• Kialakulnak, megerősödnek a társadalmi párbeszéd, a közösségi tervezés helyi 
rendszerei (civil szervezetek, gazdasági szereplők és szakértők bevonásával), a 
HEP-ek megvalósításának vonatkozásában (lehatárolva az ÁROP-1A6 pályázati 
konstrukcióban megvalósított feladatoktól). 

• Létrejön a felzárkózással kapcsolatos, kiemelten a Helyi Esélyegyenlőségi 
Programokban foglalt feladatok járási szintű egyeztetésének párbeszéd-fóruma 
(járási szintű felzárkózási kerekasztalok). 

• Elkészül a járáson belül felmerült, és a települések együttműködését igénylő 
problémák komplex kezelését megalapozó – a járási felzárkózási kerekasztal által 
elfogadott – „Esélyteremtő-programterv”. 

• Megvalósul a területi együttműködés eredményeként létrejött felzárkózási, 
egyenlő esélyek biztosítását célzó „Esélyteremtő-programtervek” disszeminációja. 

 

Támogatható tevékenységek: 

• Járási szintű együttműködések erősítése: a helyi esélyegyenlőségi programok 
végrehajtásához szükséges járási szintű szolgáltatási és intézményi 
együttműködések kialakítása, együttműködési megállapodások megkötése. Az 
együttműködéseknek ki kell terjedniük az önkormányzatokon, nemzetiségi 
önkormányzatokon, járási kormányhivatalokon túl a járás szintjén releváns civil, 
egyházi és a gazdasági szférára is. (mindkét kategóriában kötelező) 

• Szakmai megvalósítók bevonásával társadalmi felzárkózást 
szolgáló koordináció kialakítása,működtetése járási szinten. (szervezés, 
koordináció, a program technikai feltételeinek biztosítása stb.) (mindkét 
kategóriában kötelező) 
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• Járási szintű felzárkózási kerekasztal létrehozása és működtetése. A térségi 

szintű felzárkózási kerekasztal feladatai: áttekinti a térség önkormányzatainak 
esélyegyenlőségi programjait és azok megvalósulását, összehangolja a térségben 
tervezett intézkedéseket és fejlesztéseket. (mindkét kategóriában kötelező) 

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

• Záró rendezvény, rendezvények, konferenciák tartása az „Esélyteremtő-
programterv”disszeminációja érdekében. (mindkét kategóriában kötelező) 

• Esélyegyenlőséget, társadalmi felzárkózást szolgáló tréningek tartása: pl. 
konfliktuskezelést, diszkrimináció csökkentését, érzékenyítést szolgáló tréningek. 
(mindkét kategóriában választható) 

• A társadalmi felzárkózást szolgáló koordinációt biztosító szakmai megvalósítók, 
illetve a területi együttműködésben részt vevő önkormányzatok tisztviselőinek, 
illetve felzárkózási kerekasztal tagjainak speciális, akkreditált képzése. (mindkét 
kategóriában választható) 

• A területi együttműködéshez, az „Esélyteremtő-programterv” kialakításához, 
illetve kapcsolódó, a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtását segítő 
szakértő bevonása. (mindkét kategóriában választható) 

• Közös, több önkormányzat részvételével zajló, a helyi esélyegyenlőségi 
programjaikban megfogalmazott, pl.: ismeretterjesztő, 
tájékoztató tevékenységek megvalósítása a járásszékhely önkormányzat 
szervezésében.(mindkét kategóriában választható) 

 

 

A projekt megvalósítása 2015. szeptember 30-ig tarthat. 

Projektzárás: 2015. október 31. 
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