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Tolna Város Önkormányzata a Széchenyi 2020 Emberi Er
„EFOP-1.5.2.-16 Humán szolgáltatások fejlesztési térségi szemléletben” c. pályázati program 
keretében 249 722 260 Ft vissza nem térítend
intenzitás mellett. A projekt megvalósítását biztosító támogatási szerz
29-én hatályba lépett. 

Az európai uniós támogatás segítségével a projekt keretében Toln
által vezetett konzorcium térségi humáner
valósít meg. A konzorcium tagjai: Fadd Nagyközség Önkormányzata, Fácánkert Község 
Önkormányzata, Bogyiszló Község Önkormányzata, Sióagárd Község Önk
valamint az Együtt Európáért Alapítvány.

A projekt keretében a tervezett tevékenységek két pilléren nyugszanak: jelent
konzorciumi partnerekhez köthet
amelyek során egyedi – klub 
közösségépítési programok megvalósítására is. Mindemellett 
nyugvó – mentorálási tevékenység térítésmentes igénybevételére is lehet
amelynek biztosítására szociális iroda keretein belül lesz lehet
közreműködésével. 

A projekt a szükséges beszerzési/közbeszerzési eljárások lebonyolításával indul, ezt 
követően 2018. év tavaszától megindulnak az egyes projekttevékenységek.

A tervezett projekttevékenységek várhatóan 2020. január hónapban fejez
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ő időpontja: 2018. január 1. 

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. január 1. 

Tolna Város Önkormányzata a Széchenyi 2020 Emberi Erőforrás Operatív Programjának 
16 Humán szolgáltatások fejlesztési térségi szemléletben” c. pályázati program 

n 249 722 260 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el, 100%
intenzitás mellett. A projekt megvalósítását biztosító támogatási szerződés 2017. november 

Az európai uniós támogatás segítségével a projekt keretében Tolna Város Önkormányzata 
által vezetett konzorcium térségi humánerőforrás felzárkóztatására irányuló programot 
valósít meg. A konzorcium tagjai: Fadd Nagyközség Önkormányzata, Fácánkert Község 
Önkormányzata, Bogyiszló Község Önkormányzata, Sióagárd Község Önk
valamint az Együtt Európáért Alapítvány. 

A projekt keretében a tervezett tevékenységek két pilléren nyugszanak: jelent
konzorciumi partnerekhez köthető – közösségfejlesztési program kerül lebonyolításra, 

klub jellegű – foglalkozások mellett lehetőség lesz fesztivál jelleg
közösségépítési programok megvalósítására is. Mindemellett – térségi szükségletfelmérésen 

mentorálási tevékenység térítésmentes igénybevételére is lehet
tására szociális iroda keretein belül lesz lehetőség 3 fő szakképzett mentor 

A projekt a szükséges beszerzési/közbeszerzési eljárások lebonyolításával indul, ezt 
en 2018. év tavaszától megindulnak az egyes projekttevékenységek.

rvezett projekttevékenységek várhatóan 2020. január hónapban fejező
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forrás Operatív Programjának 
16 Humán szolgáltatások fejlesztési térségi szemléletben” c. pályázati program 

 támogatást nyert el, 100%-os támogatási 
ődés 2017. november 

a Város Önkormányzata 
forrás felzárkóztatására irányuló programot 

valósít meg. A konzorcium tagjai: Fadd Nagyközség Önkormányzata, Fácánkert Község 
Önkormányzata, Bogyiszló Község Önkormányzata, Sióagárd Község Önkormányzata, 

A projekt keretében a tervezett tevékenységek két pilléren nyugszanak: jelentős számú - a 
közösségfejlesztési program kerül lebonyolításra, 

ség lesz fesztivál jellegű, 
térségi szükségletfelmérésen 

mentorálási tevékenység térítésmentes igénybevételére is lehetőség nyílik, 
ő szakképzett mentor 

A projekt a szükséges beszerzési/közbeszerzési eljárások lebonyolításával indul, ezt 
en 2018. év tavaszától megindulnak az egyes projekttevékenységek. 

rvezett projekttevékenységek várhatóan 2020. január hónapban fejeződnek be. 

 

 


