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Heves Megyei Közgyűlés 

 

 

 

H e l y b e n  

 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

 

az EFOP-1.6.3-17-2017-00019 azonosítószámú „Felzárkózás-politikai együttműködési 

program megvalósítása Heves megyében” című pályázat megvalósításának 

előrehaladásáról 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

A Heves Megyei Önkormányzat az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében 

megvalósuló „Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi 

esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” című konstrukcióhoz EFOP-1.6.3-17-2017-

00019 kódszámon „Felzárkózás-politikai együttműködési program megvalósítása Heves 

megyében” elnevezéssel támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be, mely pozitív 

támogatói döntést nyert és 60 millió Ft összegű, 100 %-os támogatás intenzitású, vissza nem 

térítendő támogatásban részesült. A projekt megvalósulási időszaka: 2018.01.01.-2020.12.31. 

Ez idő alatt 6 felzárkózási fórum (fél évente), 12 munkacsoportülés (negyed évente) és 12 

együttműködést erősítő rendezvénysorozat (negyed évente) lebonyolítására kerül sor.  

A 2018. június 29-i közgyűlésen az I. mérföldkő lezárásáig (2018.01.01. - 2018.06.30.) 

teljesített tevékenységeket és megkötött szerződéseket már ismertettük. 

 

Az 1. lezárt mérföldkő után (2018.06.30.-tól) megvalósított tevékenységek: 

 

• II. Heves Megyei Felzárkózási Fórum  

2018. szeptember 26-án került sor a II. Felzárkózási Fórum ülésére, melynek témája: 

Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózási lehetőségeinek vizsgálata a 

képzés és a foglalkoztatás területén Heves megye vonatkozásában. A Fórum tagjai 

tájékoztatást kaptak a projekt indulása óta megvalósított tevékenységekről, valamint a 

II. Felzárkózási Fórumot megelőző 2 munkacsoport ülés témájáról, illetve 



 

eredményeiről, melyek a képzés és foglalkoztatás tématerületét érintették. A 

tájékoztatást párbeszéd követte, melynek célja az volt, hogy a két munkacsoport ülés 

kapcsán felmerült problémákra megoldási javaslatok szülessenek. Az ülés jelenléti ívét 

és fotódokumentációját az EPTK felületen rögzítettük, illetve a kötelező 

nyilvánosságnak eleget téve az említett dokumentáció és a rendezvényről készült 

közlemény felkerült a www.hevesmegye.hu EFOP1.6.3. aloldalára. A következő fórum 

megrendezésére 2019. februárjában fog sor kerülni. 

 

• Közösségi együttműködést erősítő rendezvénysorozat 

Míg a fórum résztvevői a felzárkóztatásban érintett intézmények, szervezetek, addig a 

rendezvénysorozat célcsoportja a projekt fókuszában lévő esélyegyenlőségi célcsoport: 

mélyszegénységben élők, romák, gyerekek, nők, idősek és fogyatékkel élők. 

Az első két rendezvény 2018. június 21-én és 22-én Tarnaleleszen és Pétervásárán, a 

harmadik pedig szeptember 28-án Gyöngyöspatán került megrendezésre. A 

rendezvényekről készült fotók és a sajtótájékoztató szintén a hevesmegye.hu honlap 

fentebb megjelölt aloldalán megtalálhatók. 

 

• A rendezvényeken 5 előadót biztosít a FORTI PECTORE Egyesület, amely pályázati 

úton került kiválasztásra. Az egyesülettel a részfeladatra létrejött szerződés 2018.06.12-

én került aláírásra „Közösségi együttműködést erősítő rendezvénysorozat 

megvalósításában közreműködő előadók biztosítása” tárgyában 12 rendezvényre 

vonatkozóan.  

 

• III. Heves Megyei Felzárkózási Munkacsoport ülés 

A III. munkacsoport ülés 2018. szeptember 26-án 11 órától került megtartásra a 

Megyeháza dísztermében.  Az ülés tárgyköre: Mélyszegénységben élő és roma gyerekek 

helyzete az oktatás területén. Az ülésre meghívott szervezetek közül három külső 

szakértőként volt jelen, akik a témában érintettségük alapján lettek kiválasztva. A 

munkacsoport ülésen az adott téma kapcsán a résztvevők a saját területük 

vonatkozásában helyzetelemzést-, problémafeltárást tartottak, majd megoldási 

javaslatokat tettek. 

 

• Szakmai napon való részvétel 

2018. október 16-án a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság országos szakmai 

napot tartott Székesfehérváron, amelyre az EFOP 1.6.3. projektekben résztvevő összes 

megyei önkormányzat szakmai képviselője meghívást kapott. Ezen a rendezvényen 

részt vett a projektmenedzser, az alprojekt vezető és a projekt szakmai vezetője a Hivatal 

Területfejlesztési és Területrendezési Osztálya részéről. A rendezvény célja az 

országosan felmerült kérdések megtárgyalása és az egyes feladatok végrehajtásával 

kapcsolatos tapasztalatok megvitatása volt, illetve az SZGYF útmutatást adott az egyes 

dokumentumok elkészítéséről. 

• Szolgáltatási Út Térkép és Heves Megyei Esélyegyenlőségi Paktum kidolgozása 

A fent jelzett szakmai napon került bemutatásra a pályázati felhívásban jelzett két 

dokumentum tartalmára vonatkozóan a minisztérium szakmai elvárása. Ennek 

megfelelően rövidesen véglegesítésre kerül a települések adottságait felmérő 



 

Szolgáltatási Út Térkép táblázata, valamint a Heves Megyei Esélyegyenlőségi Paktum 

dokumentum elkészítésére vonatkozó ajánlatkérési dokumentáció.   

 

December hónapban megtartásra kerül egy munkacsoport ülés az oktatás témakörében, és a 

negyedik közösségi együttműködést erősítő rendezvény vidéki helyszínnel. 

 

A tájékoztatót a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága 2018. december 4-i ülésén 

tudomásul vette. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakat tudomásul venni 

szíveskedjék. 

 

Eger, 2018. december 5. 

 

 

Szabó Róbert  

 

 

Törvényességi szempontból ellenőriztem: 

 

 
Dr. Barta Viktor 

megyei főjegyző 


