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FELHÍVÁS  
 az 

 EFOP-1.2.11-16-2017-00036 
 azonosító számú 

 „Lakhatás és humán erőforrás fejlesztés a nagyecsedi fiatalok helyben maradásáért” 
elnevezésű projekt keretében 

ESÉLYOTTHON  IGÉNYLÉSÉRE 
 
 

1.  A felhívás célja 

Nagyecsed Város Önkormányzata „Esély otthon” elnevezésű EFOP-1.2.11-16 kódszámú felhívásra 
benyújtott „Lakhatás és humán erőforrás fejlesztés a nagyecsedi fiatalok helyben 
maradásáért” című pályázata keretében lehetőség nyílt a 18-35 éves korú fiatalok számára 
Esélyotthon biztosítására.   
 
A pályázat alapvető célja: A 18-35 év közötti nagyecsedi fiatalok lakhatási előmenetelének 
támogatása, a település népességmegtartó erejének növelése, a település jövője 
szempontjából értékes végzettséggel rendelkező személyek településre történő letepeledésének 
támogatása.   
 
A projekt keretében 3 db lakás került felújításra (4355 Nagyecsed, Báthory utca 40/b 
ingatlanon 1. emelet 1. és 3. ajtó illetve 2. emelet 2 ajtó), ahová  6 fő 18-35 év közötti 
nagyecsedi fiatal beköltöztetésére van lehetőség.   

 
2. A jelentkezők köre 

 18-35 év közötti fiatalok/párok  
 a beköltöző fiatalok/párok/családok kiválasztásánál előnyben részesülnek a 30. életévet el 

nem érő  vagy hiányszakmával rendelkező vagy hiányszakmát tanuló fiatalok  
 aki nagyecsedi lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Nagyecseden él, vagy 

Nagyecsedre kíván költözni és a pályázat benyújtásával egyidejűleg az új nagyecsedi 
lakcíme vonatkozásában az érintett ingatlan tulajdonosától a lakcím keletkeztetésére 
vonatkozó szándéknyilatkozatot nyújt be. 

 
3.  A támogatás mértéke:  

 
 Egy fiatal vagy pár illetve család legfeljebb 2 éven keresztül lehet lakója a projekt 

keretében felújított ingatlanoknak.  
 A kiválsztott lakóktól a lakhatásért pénzügyi ellentételezés nem szedhető, bérleti díj 

fizetésére nem,  ellenben igazolt rezsi költségek fizetésére kötelezett.  

 

 



 
„Lakhatás és humán erőforrás fejlesztés a nagyecsedi fiatalok helyben maradásáért” 

EFOP-1.2.11-16-2017-00036 

 

 

 

 

4. Elvárások: 

 
 A lakhatási támogatásban részesített fiatalok számára kötelező közösségi célú önkéntes 

tevékenység végzése a településen.  
 A lakhatási lehetőségek igénybevételének feltétele, hogy a beköltöző fiatal (vagy család, 

pár legalább egyik tagja) foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezzen vagy résztvevő 
legyen a pályázati felhívás 3.1.1 fejezet 4., 5. tevékenységében: 

 
4.  A helyi gazdaságba való bekapcsolódást lehetővé tevő ismeretátadás/helyi ösztönző rendszer 
kialakítása és nyújtása célcsoport számára tevékenység alá tartozó programok:  
tanulmányi ösztöndíj nyújtása; Jövőbörze rendezvény; Helyi érték fesztivál  
5. Személyre szabott felkészítés a fejlesztési célterülten megvalósuló, hazai és uniós pályázati 
programokban való részvételre:  
projekttervező és pályázatíró tréning; vállalkozási ismeretek képzés; információs nap;  
egyéni konzultációs lehetőség hazai és uniós pályázattal kapcsolatban  
 

 

5. Jelentkezés és bővebb információ:  

Nagyecsedi Polgármesteri Hivatal 
11. számú Településfejlesztési iroda 

 
4355 Nagyecsed, Árpád utca 32. 

 
A feltételek ellenőrzését követően jelentkezési dokumentáció kitöltése szükséges.  
 
 
6. Jelentkezési dokumentáció  kötelező mellékletei: 

 Pályázati adatlap   
 Nyilatkozat közösségi önkéntes tevékenység végzéséről  
 Szándéknyilatkozat lakcím keletkeztetésére  
 

 

Egyéb csatolandó mellékletek- amennyiben releváns:  

 Meglévő foglalkoztatási jogviszony esetén munkaszerződés másolata 
 Tanulói jogviszony esetén, annak igazolása 
 Jövedelemnyilatkozat szociális rászorultság igazolására (mellékelten csatolt dokumentum 

kitöltésével)  
 

 

 

 


