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TÁJÉKOZTATÓ  
a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft.  

TÁMOP pályázatáról 

 
A Somogy Megyei Önkormányzat tulajdonában álló Somogy Társadalmi Felemelkedéséért 

Fejlesztési, Kommunikációs, Oktatási Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítását a 

Somogy Megyei Közgyűlés 2014. december 12-i ülésén 57/2014 (XII. 12.) sz. közgyűlési 

határozatával elfogadta, majd 2015. február 20-i ülésén az Alapító Okiratot 7/2015.(II.20.) sz. 

közgyűlési határozatával ismét módosította. 

 

Az Alapító Okirat decemberi módosításának oka – a törvényi előírásoknak való 

megfeleltetésen túl - a Társaság jövőjének átgondolása volt. Az alapító, a lakosság 

informálásán túl nagy felelősséget érez a társadalom felemelkedésének elősegítése, 

életminőségének javítása iránt. Ezzel a megyei önkormányzat a Társaság számára célul tűzte 

ki Somogy megye társadalmi helyzetének javítása érdekében a lakosság, az önkormányzatok, 

a vállalkozások közcélú szolgáltatásokkal való támogatását, a társadalmi, gazdasági 

folyamatok szervezését, a területfejlesztést és az Európai Unió fejlett tagállamaihoz történő 

felzárkózás segítését.  

 

2014. december 30-án az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Új Széchenyi Terv keretében 

kiírta a „Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása” című, 

TÁMOP-6.1.5/14 kódszámú pályázatot.  

 

A pályázat közép- és hosszú távú céljai:  

 A lakosság foglalkoztathatóságának javítása az alapvető életvezetési készségek 

javításával és a lelki és fizikai egészség fejlesztésével.  

 Az elmaradott térségek gazdasági és társadalmi hátrányainak csökkentése, tőkevonzó 

képességük és gazdasági teljesítményük javítása az ehhez szükséges humán erőforrás 

bázis megteremtésével, a gazdaság fejlesztéséhez szükséges egészséges munkaerő 

biztosítása.  

 Foglalkoztatási (vállalati és önkormányzati) igényekhez igazodó egészségfejlesztési 

programok meghatározása.  

 Egészségfejlesztési igények definiálása.  

 

Részcélok:  

 A képzési rendszer fejlesztése az alapvető életkészségek, a lelki-fizikai egészség 

fejlesztését célzó módszertanok rendszerbe integrálásával.  

 A lakosság lelki és fizikai egészségének fejlesztését szolgáló új módszerek 

alkalmazása az egyéni fejlesztésben, a közösségi - óvodai, iskolai, munkahelyi, 

lakóhelyi, szociális - fejlesztő programokban.  

 Az egészséges életmódot támogató pozitív közösségi minták elterjesztése. Az egyének 

és közösségek egészségtudatosságának fejlesztése.  

 A mentális egészség javítása.  
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 Kifejlesztett, egészségiparhoz kapcsolódó képzési programok, programelemek 

elérhetővé tétele  

o elsősorban az alap-, középfokú és felsőoktatási képzésben, és szakképzésben,  

o másodsorban ezen innovatív megoldások képzési gyakorlatba történő 

átültetésében (pl. a foglalkoztatásban részt vevő partnerekkel 

együttműködésben kifejlesztett mentális és fizikai egészségfejlesztés),  

o harmadsorban a vállalati szférában és a szociális gazdaságban történő 

alkalmazásában, hasznosulásában.  

 A legjelentősebb idült, nem fertőző megbetegedések megelőzése, az ezek okozta 

halálozás és betegségteher csökkentése.  

 A vállalati együttműködésre és a szociális gazdaságfejlesztésre épülő gazdasági 

felzárkózás elősegítése a szükséges egészséges és egészségtudatos munkaerő 

biztosításával.  

 

A projekt célcsoportja:  

 A járás ill. megyei lakosság, ezen belül  

- az alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézmények tanulói és felnőttképzésben 

részt vevők,  

- regisztrált munkanélküliek,  

- a családok, a helyi közösségek, a helyi társadalom.  

 Civil és más nonprofit, illetve forprofit szervezetek, valamint közintézmények 

alkalmazottai.  

 

Felmérések szerint Somogy megyében is szükség van megalapozott tervekre épülő, lelki és 

fizikai egészséget támogató új módszerek népszerűsítésére, bevezetésére, melyek mérhető 

módon hozzájárulnak az aktív korú népesség foglalkoztatásának növeléséhez. A komplex 

területi emberi erőforrás fejlesztési program küldetése egy új, minta értékű egyéni és 

közösségi (óvodai, iskolai, munkahelyi, lakóhelyi) egészségfejlesztést célzó módszer 

kifejlesztése és bevezetése. 

 

A pályázati kiírás keretében kizárólag nonprofit korlátolt felelősségű társaság, helyi 

önkormányzatok társulása, és területfejlesztési önkormányzati társulás pályázhatott.  

 

A Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Fejlesztési, Kommunikációs, Oktatási Nonprofit Kft. 

a „Somogy megye társadalmi felemelkedéséért! - Területi felzárkózást elősegítő életvezetési 

jó gyakorlatok megvalósítása Somogy megyében” című pályázatát 2015. január 29-én 

nyújtotta be. A sikeres előkészítés és megvalósítás érdekében partnerséget kezdeményezett 

Dél-Békési Kistérségi Többcélú Társulásával, valamint a Dél-Békés Mezőgazdasági 

Termelőiért Közhasznú Alapítvánnyal. Ezen szervezetek a TÁMOP-6.1.5/13 kódszámú 

pályázat korábbi nyerteseiként és megvalósítóiként már rendelkeznek megfelelő gyakorlati 

tapasztalattal, így a konzorciumi partnerként történő bevonásukkal biztosítottá vált a projekt 

megfelelő szakemberek részvételével történő előkészítése, valamint az általuk eddig elvégzett 

szakmai előkészítő feladatok eredményeinek, tapasztalatainak átvétele, az 

egészségtudatosság elterjesztése, a felzárkóztatás és gazdaságélénkítés céljából 

kidolgozott, modell értékű programjuk adaptációja, továbbfejlesztése. Mindezekre azért 

is nagy szükség volt, mert a pályázat benyújtására mindösszesen 30 nap állt 

rendelkezésre. Így a konzorciumi partnerek együttműködésével a szakmai előkészítési 

feladatok, egyeztetések lerövidülhettek, a modell adaptálása megtörtént, illeszkedve a 

helyi, megyei igényekhez és a pályázatban foglalt támogatható tevékenységekhez is.  



3 

 

 

 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásával és a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért 

Közhasznú Alapítvánnyal történő együttműködés fentieken túl azért is indokolt, mert nevezett 

szervezetek rendelkeznek olyan keretszerződéssel, amelyben magas szakmai tapasztalattal 

rendelkező vállalkozó vállalni tudja a tevékenységek ellátását, így a közbeszerzésre fordított 

idő lerövidülhet. A pályázat befejezésének határideje 2015. november 15.  

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes 

Államtitkárság TÁMOP-TIOP Közreműködő Szervezeti Feladatokat Ellátó Egészségügyi, 

Szociális és Felzárkóztatási Főosztály 2015. április 9-én kelt levelében tájékoztatta a Somogy 

Társadalmi Felemelkedéséért Fejlesztési, Kommunikációs, Oktatási Nonprofit Kft. vezetését a 

támogatói döntésről, melyben a beadott pályázatot 889.935.180,-Ft összegű támogatásra 

érdemesnek ítélte. A vissza nem térítendő támogatás a projekt összes elszámolható 

költségének 100 százaléka, tehát a pályázat önrészt nem igényel.  

 

Fontos hangsúlyozni, hogy a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Fejlesztési, 

Kommunikációs, Oktatási Nonprofit Kft. jelen pályázati forrás elnyerésével lehetőséget kap 

arra, hogy 2016-ban saját jogon induljon egy, a TÁMOP-6.1.5/14 azonosító számú 

projektre épülő pályázaton. 

 

Kérem a közgyűlést, hogy a tájékoztatót fogadja el.  

 

Határozati javaslat:  

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Fejlesztési, 

Kommunikációs, Oktatási Nonprofit Kft. által a TÁMOP-6.1.5/14 kódszámú pályázat 

keretében a „Somogy megye társadalmi felemelkedéséért! - Területi felzárkózást elősegítő 

életvezetési jó gyakorlatok megvalósítása Somogy megyében” című pályázatáról szóló 

tájékoztatót tudomásul veszi.  

 

 

Kaposvár, 2015. április 14.  

 

Jakó Gergely 

 

A tájékoztatót készítette:  

 

Becker Roland 

területfejlesztési irodavezető 

 

Gyarmati Diána 

területfejlesztési és pályázati referens 

 

A tájékoztatót jóváhagyta:  

 

Dr. Sárhegyi Judit  

megyei jegyző 


