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Sajtóközlemény

NYERTES EFOP PÁLYÁZAT 

KÖZEL NEGYED MILLIÁRDOS FEJLESZTÉS A KISKÖZÖSSÉGEK ÉS A KISEBB NEMZETISÉGI CSOPORTOK
TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓJA, A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ LAKOSSÁG TÁMOGATÁSA, HELYZETÉNEK
ELŐMOZDÍTÁSA ÉS A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS ÉRDEKÉBEN

A „Humán szolgáltatások fejlesztése Balatonfűzfőn és a Kelet-Balaton négy határtelepülésén” című, EFOP-
1.5.2-16-2017-00015 azonosító számú pályázati projekt indulásáról.

Feladatunk az elfogadás erősítése a más népek kultúrája és hagyományai iránt. Ezt különböző rendezvényekkel és
mentori programokkal kívánjuk elérni, mondta Marton Béla polgármester. A projekten belül biztosítani és fejleszteni
szeretnénk a járásba tartozó települések, kultúrák, kisebbségi csoportok közötti kapcsolatot, együttműködést, ezért
összefogva az 5 települést – Balatonfűzfő, Csajág, Királyszentistván, Küngös és Papkeszi – egységként kívánunk
együttműködni a megfogalmazott célok elérése érdekében.

Balatonfűzfő Város Önkormányzata, mint Konzorciumvezető, 2017. március 31-én támogatási kérelmet nyújtott be a
város és további négy település humán szolgáltatásainak fejlesztésére, amelynek eredményeként 247 893 261 Ft
összegű vissza nem térítendő támogatást nyert a Széchenyi2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
(EFOP) „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című, EFOP-1.5.2.-16 kódszámú pályázatán.
Az értesítést a támogatási kérelmünk támogatásáról 2017. december 5-én kaptuk. A Támogatási Szerződés 2018. már-
cius 5-én hatályba lépett. A pályázati összegből 138 472 754 Ft összegű támogatás érkezik közvetlenül Balatonfűzfő
Város Önkormányzatához.

A projekt fő célkitűzése a régióban nehéz helyzetben élő kisebbségek helyzetének javítása, a társadalmi
beilleszkedésük segítsége felzárkóztató és integráló programokkal, emellett a humán szolgáltatások fejlesztése. A pá -
lyázat elsődleges céljai közé tartozik a már meglévő kisközösségek társadalmi integrációja, a hátrányos helyzetű
lakosság támogatása, helyzetének előmozdítása. Célunk továbbá a kisebb nemzetiségi csoportok beilleszkedésének
segítése.

A márciusi Balatonfűzfői Hírlapban beszámoltunk a Balatonfűzfő
Város Önkormányzata által biztosított Civil Alap pályázati lehetősé-
geiről. Az áprilisi hírlap megjelenésének időpontjáig, április 10-ig
lehet pályázatokat benyújtani Balatonfűzfőn megvalósuló sport és
kulturális rendezvények támogatására. A gyermektábor szervezés és
az ifjúsági együttműködés pályázati célokra továbbra is várjuk a helyi
civil szervezetek és szerveződések pályázatait. A pályázat benyújtás
május 31-ig lehetséges, postai úton. 
A kuratórium februári döntése alapján a Civil Alapból 2018. évben is

gyermekenként 5000 Ft táborozási támogatást nyújt a Balatonfűzfői
Önkormányzat az alapítvány közreműködésével. A felhívás, ami a ki -
fizetés részleteit tartalmazza, május végén jelenik meg a város és az
alapítvány honlapján. 
2018. március 19-én Civil Fórumot rendeztünk a balatonfűzfői
Művelődési Házban, hogy tájékoztassuk a helyi civileket az idei
pályázati lehetőségekről. A rendezvényt megelőző kuratórium ülésen
döntöttünk az alapítvány saját forrásából támogatható pályázati
célokról.

„Új év – új távlatok” – A Balatonfűzfőért Alapítvány hírei
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