
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2018. február 28.  

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY   
FIATALOK ESÉLY ÉS OTTHONTEREMTÉSE NAGYATÁDON 

 

 

Nagyatád Város Önkormányzata Az Emberi Erőforrás Operatív Program keretében 199,99 millió forint 

vissza nem térítendő támogatást nyert az „Esély Otthon” elnevezésű, EFOP-1.2.11-16 azonosító számú 

pályázati felhíváson. A 100 %-os vissza nem térítendő támogatásnak köszönhetően egy komplex 

ifjúságsegítő program valósulhat meg városunkban, amelynek keretében a 18-35 év fiatal korosztály 

számára bővítjük a letelepedés és a helyben maradás lehetőségeit. A projekt a Széchenyi2020 program 

keretében valósul meg. 

 

A „Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon” című, EFOP-1.2.11-16-2017-00034 azonosító számú 

pályázat 2018. február 1-én indult és célja, hogy a Nagyatádon élő, a településről elszármazó, illetve a 

városunkban letelepedni szándékozó fiatalok élni tudjanak a városban fellelhető lehetőségekkel, helyben 

maradjanak és itt találjanak munkát és alapítsanak családot. 

 

A projekt során a helyi 18-35 év közötti fiatalok számára az egzisztenciateremtéshez szükséges önálló 

lakhatás biztosítása érdekében 8 db önkormányzati lakás felújítása és teljes körű berendezése valósul meg. 

A fiatalok elhelyezkedését támogató programok között munkaerőpiaci és életpálya-tervezést segítő csoportos 

és személyes tanácsadások valósulnak meg, valamint a helyi munkaerőigények és a térségben működő 

vállalkozások feltárása is megvalósul. 

A fiatalok közösségé szerveződése érdekében helyi értékekre és lehetőségekre épülő ifjúsági közösségi tér 

kerül létrehozásra. A közösségi tér a helyi fiatalok önszerveződésén alapul és a projektben tervezett szakmai 

tevékenységek, ifjúsági programok és a közösségi munkák bázisa lesz. 

A célcsoport számára kidolgozásra kerül egy ösztöndíj-program, mely folyósításával az önkormányzat a 

városban feltárt humánerőforrás-hiány csökkentését a hiányszakmák betöltésével, a projektben és a városban 

közösségi munkát végző fiatalok anyagi támogatásával és lakhatási támogatás nyújtásával tervezi 

megvalósítani maximum 24 hónapon keresztül. 

 

 

A projektről bővebb információt a www.nagyatad.hu oldalon olvashatnak. 

 

Kedvezményezett neve: Nagyatád Város Önkormányzata  

 

A projektkezdetének és befejezésének időpontja:  

A projekt megvalósításának kezdete: 2018. február 1.  

A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2021. május 31. 

  

A projekt összköltsége: 199 999 998 Ft 

A támogatás összege: 199 999 998 Ft 

A támogatás mértéke: 100 % 

 

https://www.palyazat.gov.hu/node/54861
http://www.nagyatad.hu/

