EFOP-1.6.3-17-2017-00015 „Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések
támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan Jász-NagykunSzolnok Megyében”

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A MEGYEI FELZÁRKÓZÁSI FÓRUMBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELHEZ

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumának
felhívására az EFOP-1.6.3-17-2017-00015 keretén belül támogatást nyert a megyei szintű
koordinációs és konzultációs rendszer kialakítása érdekében. A projekt alapvető célkitűzése
a felzárkózás-politikai együttműködések helyi szinten történő fejlesztése, hatékonyabbá tétele,
továbbá új együttműködések generálása.
A program célja a területi szinten jelentkező, az esélyegyenlőséget és felzárkózást érintő
speciális problémák feltérképezése, a jól működő és hiányos szolgáltatások feltárása,
összegyűjtése. Megyei szinten a hátrányos helyzetű célcsoportokat érintő beavatkozások
összehangolása.
A projekt célcsoportjai a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok,
mélyszegénységben élők, romák, gyermekek, nők, idősek, fogyatékkal élők.

különösen

Annak érdekében, hogy a fenti célkitűzések minél hatékonyabban teljesüljenek a projekt
keretében 15-30 fős Megyei Felzárkózási Fórum létrehozása szükséges. A Megyei
Felzárkózási Fórum évente 2 alkalommal, féléves ciklusban kerül megszervezésre. A Megyei
Felzárkózási Fórum feladata a megyei szolgáltatási utak feltérképezése, a meglévő
szolgáltatások lakossághoz való elérésének vizsgálata. A Megyei Felzárkózási Fórum
munkacsoporto(ka)t hoz létre, amely a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia alapvető
beavatkozási területeinek perspektívájába ágyazottan végzi majd munkáját. A munkacsoport
háromhavonta, a célcsoportokhoz kapcsolódó tematikus üléseket tart.
A Megyei Felzárkózási Fórum tagjai a települési önkormányzatok, a roma nemzetiségi
önkormányzatok, a közszolgáltatók, gazdasági szereplők, foglalkoztatást elősegítő és a
képzésben érintett szervezetek, valamint civil és egyházi szervezetek képviselői.

A Megyei Felzárkózási Fórumban 5 civil szervezet képviselőjének részvételére van
lehetőség, mely szervezetek jelen pályázati felhívás keretében kerülnek kiválasztásra.

A pályázók körére vonatkozó szempontok:
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó olyan civil szervezetek,
amelyek:
- a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (MNTFS) célcsoportjával és/vagy a
hátrányos helyzetű célcsoportokkal foglalkoznak (különösen oktatás-képzés területén, illetve
fogyatékos személyekkel, nők egyenjogúságával foglalkozó szervezetek)
- Legalább 2 éve működő szervezet
- Jász-Nagykun-Szolnok megyében bejegyzett székhellyel rendelkezik
- Előnyben részesülnek azon szervezetek, amelyek az MNTFS beavatkozási területeihez
kapcsolódó programok bonyolításában részt vettek, és/vagy nemzetiségekkel, kiemelten
romákkal kapcsolatos tevékenységet szerveznek

Benyújtandó dokumentumok:
1.) A kitöltött aláírt pályázati adatlap (1. számú melléklet), valamint a szervezet - a pályázat
céljaival összefüggő – elmúlt kétéves szakmai tevékenységéről készült
összefoglaló, legfeljebb 2 A/4 oldal terjedelemben
2.) Kitöltött, aláírt együttműködési szándéknyilatkozat (2. számú mellékelt)
3.) A szervezet hatályos létesítő okiratának a szervezet hivatalos képviselője által
hitelesített másolata
4.) A www.birosag.hu elektronikus felületről a civil szervezetekre vonatkozó
nyilvántartásból letöltött és a szervezet hivatalos képviselője által hitelesített adatok
másolata

Beérkezési határidő: 2018. szeptember 24. (hétfő) 11:00

Benyújtás helye és módja:
Postai úton vagy személyesen az alábbi címre:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat,
5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. 1. em. 139. iroda, Közgyűlési és pénzügyi iroda
A borítékon kérjük feltüntetni: „EFOP -1.6.3-17 Civil pályázat”
A döntésről e-mailben kap értesítést a pályázó legkésőbb 2018. október 10-ig.

A projekttel és a pályázattal kapcsolatosan információ kérhető:
Dr. Denke Gergely, projektmenedzser, tel.: 06-30/249-5063, dr.denke@jnszm.hu
Molnárné Hermann Zsófia, megyei felzárkózási munkatárs, molnarne.zsofia@jnszm.hu

Szolnok, 2018. szeptember 06.

Piroska Miklós
a megyei közgyűlés elnöke

