„ESÉLY OTTHON”
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

FELHÍVÁSA
AZ EFOP-1.2.11-16-2017-00040 AZONOSÍTÓJÚ

„ESÉLY OTTHON FIATALOK HELYBEN MARADÁSÁT CÉLZÓ FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTÁSA
EDELÉNYBEN”CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN

ÖSZTÖNZŐ TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE
Edelény Város Önkormányzat támogatási kérelmet nyújtott be az Emberi Erőforrás
Fejlesztési Operatív Program EFOP-1.2.11.16 kódszámú Esély Otthon című pályázati
felhívásra, melynek keretében valósítja meg az „Esély Otthon fiatalok helyben
maradását célzó fejlesztések megvalósítása Edelényben”című projektjét.
1. Pályázat célja
A pályázat alapvető céljai között szerepel a város népesség megtartó erejének
növelése a szakember ellátottság folyamatos biztosítása érdekében Edelény
városában.
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 18/2019.(VI.26.)
önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) alapján ösztönző támogatásra
irányuló pályázatot hirdet a fiatalok Edelény városában történő letelepedésének,
valamint településen maradása céljából.
2. Pályázók köre
Az ösztönző támogatás igénybevételének feltétele, így pályázatot nyújthatnak be
azon 18-35 év közötti fiatalok, akik edelényi állandó lakóhellyel rendelkeznek,
vagy vállalják, hogy nyertes pályázat esetén állandó lakóhely létesítése mellett
Edelénybe költöznek és életvitelszerűen Edelényben élnek.
További feltétel, hogy a pályázó személynek büntetlen előélettel és köztartozás
mentességgel szükséges rendelkeznie.
Összeférhetetlenség: Edelény Város Önkormányzatának vezető tisztségviselői,
a Képviselő-testület tagjai, valamint fentiek Ptk. szerinti közeli hozzátartozói nem
lehetnek a beköltözők.

3. Igénybe vehető ösztönző támogatások
A projekt keretében 4 típusú ösztönző kerül kiírásra:
a) hazaköltözők, és helyben maradó fiatalok támogatása,
b) induló vállalkozások támogatása,
c) hiány szakmában a településen elhelyezkedők támogatása,
d) foglalkoztatási ösztönző támogatás.
Általános elvárások:
A pályázó lakóhelyének a támogatási időszak alatt folyamatosan Edelényben kell
lennie, mely a településen belül változhat.
Jogosultsági feltétel, hogy a település közössége számára fontos, hiányzó
tevékenységnek, foglalkozásnak számító szakember hiánypótlását szolgálja a
pályázó munkavállalás.
A pályázó köteles a város életében kiemelkedő szerepet játszó közösségi
programokhoz,
társadalmi
rendezvényekhez
kapcsolódóan
közösségi
programokban való önkéntes részvételt vállalni.
A pályázó köteles lehetősége szerint részt venni a projekt keretében szervezett
tevékenységek megvalósításában.
EGYES ÖSZTÖNZŐKRE VONATKOZÓ EGYEDI FELTÉTELEK
A) HAZAKÖLTÖZŐK, ÉS HELYBEN MARADÓ FIATALOK TÁMOGATÁSA
A hazaköltözők, és helyben maradó fiatalok támogatására azon 18 és 35 év közötti
személyek nyújthatnak be pályázatot, akik a pályázat benyújtásakor már Edelényben
laknak, vagy vállalják, hogy legkésőbb a támogatási szerződés aláírásáig Edelény
városába költöznek (állandó lakóhelyet létesítenek és életvitelszerűen Edelényben
élnek), és a támogatás időszaka alatt Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
vállalnak munkát.
A pályázó legfeljebb a támogatási időszak kezdetétől 2021.02.28.-ig terjedő
időszakban havi 30.000 forint vissza nem térítendő pénzbeli támogatásra jogosult.
B) INDULÓ VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA
Az induló vállalkozások támogatására azon 18 és 35 év közötti személyek nyújthatnak
be pályázatot, akik a pályázat benyújtásakor már Edelényben laknak, vagy vállalják,
hogy legkésőbb a támogatási szerződés aláírásáig Edelény városába költöznek
(állandó lakóhelyet létesítenek és életvitelszerűen Edelényben élnek), és a támogatás
időszaka alatt önmaguk foglakoztatásáról gondoskodnak.
Az önfoglalkoztatás többféle formában valósulhat meg, melynek formái az alábbiak:
a) egyéni vállalkozás keretében (2019. január 1. napját követően a
Támogatási Szerződés megkötéséig indított), amennyiben a pályázó főállású
egyéni vállalkozó és jogviszonya a heti 40 órát eléri,
b) új (2019. január 1. napját követően a bejegyezett, vagy a pályázat
benyújtását követően a Támogatási Szerződés megkötéséig alapított) induló
társas vállalkozás keretében, a gazdasági társaságban többségi vagy

egyenrangú tulajdonosként, amennyiben a pályázó a társas vállalkozásban
heti negyven órás munkaviszonyban kerül alkalmazásra,
c) Mezőgazdasági őstermelő. Mezőgazdasági őstermelő tevékenységhez
nyújtandó támogatás feltétele, hogy a támogatást kérő az őstermelői
tevékenységet főállású őstermelőként 2019. január 1. napját követően a
Támogatási Szerződés megkötéséig kezdje meg, és nyilatkozzon, hogy a
pályázata benyújtását megelőző két éven belül még nem rendelkezett
őstermelői igazolvánnyal.
Az egyéni vállalkozás, társas vállalkozás vagy az őstermelői tevékenység végzés
székhelyének Edelényben kell lennie a támogatási időszak alatt. Ezen kötelezettség
nem zárja ki az Edelénytől eltérő településen történő telephely létesítést.
A pályázó legfeljebb a támogatási időszak kezdetétől 12 hónapon keresztül, de
legfeljebb 2021.02.28.-ig terjedő időszakban havi 30.000 forint vissza nem
térítendő pénzbeli támogatásra jogosult.
C) HIÁNY SZAKMÁBAN A TELEPÜLÉSEN ELHELYEZKEDŐK TÁMOGATÁSA
A hiány szakmában a településen elhelyezkedők támogatására azon 18 és 35 év
közötti személyek nyújthatnak be pályázatot, akik a pályázat benyújtásakor már
Edelényben laknak, vagy vállalják, hogy legkésőbb a támogatási szerződés aláírásáig
Edelény városába költöznek (állandó lakóhelyet létesítenek és életvitelszerűen
Edelényben élnek), és a támogatás időszaka alatt Edelényben a jelen felhívás
mellékleteként kiadott 21/2019. (II. 25.) Korm. rendelete listájában szereplő
hiányszakmában vállalnak munkát.
Hiányszakma, illetve hiányszakmában történő elhelyezkedésnek minősül,
amennyiben a pályázó olyan munkakörben helyezkedik el, illetve olyan munkakörben
dolgozik, amelynek ellátásához a közép- vagy felsőfokú képesítése, vagy
szakképzettsége szükséges.
A pályázó legfeljebb a támogatási időszak kezdetétől 2021.02.28.-ig terjedő
időszakban havi 40.000 forint vissza nem térítendő pénzbeli támogatásra jogosult.
D) FOGLALKOZTATÁSI ÖSZTÖNZŐTÁMOGATÁS
A foglalkoztatási ösztönző támogatásra azon 18 és 35 év közötti személyek
nyújthatnak be pályázatot, akik a pályázat benyújtásakor már Edelényben laknak,
vagy vállalják, hogy legkésőbb a támogatási szerződés aláírásáig Edelény városába
költöznek (állandó lakóhelyet létesítenek és életvitelszerűen Edelényben élnek), és a
támogatás időszaka alatt Edelény Város Önkormányzatánál vállalnak munkát a
következő munkakörök egyikében minimum heti 20 órában:
1. Sporttelep- és sportházgondnok
2. Önkormányzati vagyonüzemeltető
vásárcsarnok-üzemeltető)
3. Adminisztrátor
4. Rendezvényszervező

munkatárs

(pl.

sportházüzemeltető,

A pályázónak a pályázott munkakör betöltéséhez szükséges közép vagy felsőfokú
szakirányú végzettséggel, szakképesítéssel rendelkeznie kell.
4. Az ösztönző támogatás megszűnik:
-

a határozott időre létrejött támogatási szerződés lejártával, megszűnésével,

-

amennyiben a pályázó (támogatott) az ösztönző támogatás folyósítása alatt az
Edelényben fennálló állandó lakcímét megszünteti,

-

a munkaszerződés, vállalkozása, őstermelői tevékenységének megszűnésével

-

amennyiben a pályázó (támogatott) együttműködési kötelezettségének nem
tesz eleget,

-

amennyiben a pályázó (támogatott) önhibájából nem teljesíti az önkéntes
tevékenység végzésére tett vállalását,

5. Pályázat benyújtása:
A beérkező kérelmek bírálata – a rendelkezésre álló forrás erejéig – folyamatos, és a
forrás kimerülése esetén felfüggesztésre kerül.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszokban benyújtásra került projektek
kerülnek együttesen elbírálásra:
1. szakasz: 2019.08.15 - 2019.09.14.
2. szakasz: 2019.09.15 - 2019.10.31.
3. szakasz: 2019.11.01 - 2020.01.31.
4. szakasz: 2020.02.01 - 2020.04.30.
5. szakasz: 2020.05.01 - 2020.07.31.
A pályázatot papír alapon postai úton, vagy személyesen, vagy elektronikus úton
e-papír szolgáltatáson keresztül lehet benyújtani (www.e-papir.hu).
Postázási cím:

Edelény Város Önkormányzata
Jegyzői titkárság
3780 Edelény, István király útja 52.

Postai és személyes benyújtás esetén kérjük, hogy a borítékon tüntesse fel az
alábbi szöveget:
„ESÉLY OTTHON ÖSZTÖNZŐ TÁMOGATÁS
EFOP-1.2.11-16-2017-00040 ”

6. Benyújtandó dokumentumok:
1) pályázati adatlap (e-mail cím megadása kötelező),
2) jövedelmi és vagyoni viszonyokra vonatkozó

nyilatkozat

(pályázati

dokumentációban nyilatkozatminta kiadásra kerül),
3) a pályázó részletes önéletrajza (pályázati dokumentációban minta kiadásra
kerül),

4) jövedelmi és vagyoni viszonyokra vonatkozó, illetve azokat igazoló
dokumentumok
(pl.
foglalkoztatási
jogviszony
esetén
munkáltatói
jövedelemigazolás, folyósító szerv határozata ellátás megállapításáról stb.,)
5) az iskolai végzettségeket/szakképesítéseket igazoló bizonyítványok/okiratok
másolata,
6) a munkáltatóval kötött munkaszerződés, kinevezés, egyéni vállalkozói
igazolvány, vagy önfoglalkoztatást igazoló okirat másolata,
7) a pályázó bankszámlaszámát igazoló szerződés vagy számlakivonat másolata,
8) személyazonosító igazolvány másolata, lakcímet igazoló igazolvány másolata,
TAJ számot és adószámot igazoló okiratok másolata,
9) a pályázó által tett nyilatkozat a pályázat benyújtása előtt végzett önkéntes
munkáról, valamint nyilatkozat a végezni kívánt önkéntes munkára tett
vállalásról (pályázati dokumentációban egységes nyilatkozatminta kiadásra
kerül),
10)összeférhetetlenségi
nyilatkozat
a
(pályázati
dokumentációban
nyilatkozatminta kiadásra kerül).
11)NAV köztartozás mentesség igazolása (amennyiben a pályázó nem szerepel a

Köztartozásmentes adózói adatbázisban legkésőbb a pályázat elbírálásának
időpontjában),

12)hatósági erkölcsi bizonyítvány.
A másolatban benyújtott dokumentumokat a szerződéskötést megelőzően eredeti
formában be kell mutatni.
7. Hiánypótlás:
A pályázat szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatát, és a szükséges
hiánypótlást Edelény Város Önkormányzata végzi el. A hiánypótlási felszólítás
kizárólag elektronikus úton kerül megküldésre!
A felülvizsgált és hiánypótolt pályázatokat az értékelési szempontrendszer szerint
Edelény Város Önkormányzata Humánpolitikai Bizottságának javaslata alapján
Edelény Város Polgármestere bírálja el.
További részletek elérhetőek a www.edeleny.hu/esely-otthon/ honlapon, valamint
további információ az eselyotthon@edeleny.hu e-mail címen kérhető.
Molnár Oszkár
polgármester
s.k.

