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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
KOMPLEX HUMÁN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS EDE

 

Edelény Város Önkormányzat konzorciumi partnereivel az EFOP

azonosítószámú pályázati konstrukció keretében benyújtotta a „Komplex humán 

szolgáltatásfejlesztés Edelény térségben” cím

értelmében – 249.572.818,- Ft vissza nem térítend
Fejlesztési Operatív Program keretein belül. A támogatási szerz

hatályba. 

 

A konzorciumot az Edelényi járás 7 települése Edelény, Bol

települések alkotják. A projekt céljai 

társadalmi együttműködés előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni 

küzdelem.A humán közszolgáltatások terén jelentkez

programok megvalósítása. A humán közszolgáltatások hozzáf

konzorciumban résztvevő települések igényeinek figyelembe vételével történik.A projekt kiemelt 

célcsoportja, a hátrányos helyzet

közszolgáltatásban dolgozók illetve a potenciális alkalmazottak, tovább

 

A helyi kisközösségek szerepének meger

napokkal, szűrővizsgálatokkal, sportbörzékkel, szakkörökkel, id

és nyugdíjas klubok támogatásával

néprajzi kiállítás, nemzetiségi napok, roma „ki mit tud”, valamint egyéb kulturális események segítik.

Edelényben a projekt keretében lehet

az egészségtudatos anyuka program, 

 

Projekt tervezett fizikai befejezése 2020. szeptember 30.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

 

ÁNYZATA 

  
LTATÁSFEJLESZTÉS EDELÉNY TÉRSÉGBEN  

Edelény Város Önkormányzat konzorciumi partnereivel az EFOP

azonosítószámú pályázati konstrukció keretében benyújtotta a „Komplex humán 

szolgáltatásfejlesztés Edelény térségben” című projektet. A konzorcium – pozitív támogatói döntés 

Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az Emberi Er
Fejlesztési Operatív Program keretein belül. A támogatási szerződés 2018. április 1

A konzorciumot az Edelényi járás 7 települése Edelény, Boldva, Szendrőlád, Lak, Abod, Hangács, Ziliz 

 a humán szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása a járás területén

mozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni 

küzdelem.A humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönz

A humán közszolgáltatások hozzáférésének javítása els

 települések igényeinek figyelembe vételével történik.A projekt kiemelt 

célcsoportja, a hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság, a fiatalkorú lakosság, az id

etve a potenciális alkalmazottak, további nemzetiségek, etnikumok.

A helyi kisközösségek szerepének megerősítését generációs programokkal, egészség és közösségi 

sportbörzékkel, szakkörökkel, időseknek és gyerekeknek

és nyugdíjas klubok támogatásávalkívánja támogatni a projekt.  A kultúrák közötti párbeszéd er

néprajzi kiállítás, nemzetiségi napok, roma „ki mit tud”, valamint egyéb kulturális események segítik.

en lehetőség nyílik települési ösztöndíjprogramra, prevenciós céllal megvalósul 

az egészségtudatos anyuka program, valamint a közterületen kiépítésre kerül WIFI hálózat is. 

Projekt tervezett fizikai befejezése 2020. szeptember 30.  

2020 program keretében valósul meg. 

Edelény Város Önkormányzat konzorciumi partnereivel az EFOP-1.5.3-16-2017-00013 

azonosítószámú pályázati konstrukció keretében benyújtotta a „Komplex humán 

pozitív támogatói döntés 

 támogatásban részesült az Emberi Erőforrás 
dés 2018. április 1-jén lépett 

lád, Lak, Abod, Hangács, Ziliz 

a humán szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása a járás területén. A 

mozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni 

 szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző 

érésének javítása elsősorban a 

 települések igényeinek figyelembe vételével történik.A projekt kiemelt 

, aktív korú lakosság, a fiatalkorú lakosság, az idősek, a helyi 

nemzetiségek, etnikumok. 

sítését generációs programokkal, egészség és közösségi 

seknek és gyerekeknek gyógytornával, civil 

kívánja támogatni a projekt.  A kultúrák közötti párbeszéd erősítését 

néprajzi kiállítás, nemzetiségi napok, roma „ki mit tud”, valamint egyéb kulturális események segítik. 

prevenciós céllal megvalósul 

valamint a közterületen kiépítésre kerül WIFI hálózat is.  


