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Nagyréde Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforr

EFOP-1.2.11-16 kódszámú „Esély Otthon

március hónap 01 napján támogatást nyert fejlesztésre. 

A támogatás összege 119.848.580 forint vissza nem térítendő támogatás. A projekt a

Unió támogatásával valósul meg.

 

 

A projekt fő célja a Nagyrédén élő, illetve onnan elszármazott, továbbá az ott letelepülni 

szándékozó fiatalok képessé tétele arra, hogy a településen fellelhető életlehetőségekkel tudjanak 

élni, és helyben egzisztenciát, családot alapítani. Az alapvető cél eléréséhez járu

részcélok:  

• Javuljanak a fiatalok lakhatási körülményei Nagyrédén, 

helyi lakosok számára biztosít saját lakhatási lehetőséget összko

• A helyi lehetőségekre épülő, (ön)foglalkoztatást célzó programok 

• Felsőoktatásban és hiányszakmában tanuló 16 és 35 év közötti helyi lakosok ösztöndíj

megvalósult. 

 A célok eléréséhez a támogatási kérelemben kizárólag támogatható tevékenységek szerepelnek, és 

a projektjavaslat megvalósítandó tevékenysége

• A beavatkozások elsősorban a vidéki fiatalokra irányul

szolgáltatások fejlesztésén keresztül. Lakhatási körülmények javítása érdekében 3 helyszínen, 

önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanban összesen 5 db lakás kerül

fiatalok 2 éves időtartamra kapna

felújított lakásokat jelentenek, az életvitelhez szükséges berendezéssel. A helyben maradást 

elősegítő programok Pályaorientációs és karrier tanácsadás hozzájárul a sikeresebb 
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iskolaválasztáshoz, így növelve a piacképes szakképzettséget szerző fiatalok számát, valamint 

ezáltal az elhelyezkedési esélyeik növelését is. Együtt könnyebb sikeressé válni rendezvénysorozat 

célja volt, hogy a helyi lehetőségek, értékek és adottságok feltérképezése mentén

együttműködések generálása a település gazdasági szereplői és a célcsoport 

    Megvalósult az „Együtt könnyebb sikeressé válni rendezvénysorozat disszeminációja

célja az Együtt könnyebb sikeressé válni rendezvénysorozat né

reaktivizálása és visszacsatolási lehetőség biztosítása, mindezek által a helyi lehetőségek, értékek és 

adottságokra épülő gazdasági együttműködések fenntartása. Helyi ösztönző rendszer kialakítása és 

nyújtása célcsoport számára célja a célcsoport munkaerő

település közössége számára fontos, hiányzó tevékenységnek, foglalkozásnak számító szakemberek 

hiánypótlását szolgálni.  

     Megrendezésre került a „pályázati forrásfeltáró és aktivizáló

munkaerő-piaci elhelyezkedést elősegítő egyéni fejlesztés, az egyén számára releváns, aktuálisan 

elérhető hazai és európai fejlesztési programokba történő belépésre felkészítés, elsődlegesen a 

támogatást igénylő településén.  

    Továbbá az „értéktárhoz kapcsolódó jó gyakorlat továbbvitele és bővítése

fiatalok helyben maradásának támogatása céljából meglévő jó gyakorlat folytatása és bővítése

cél. 

 

A projekt azonosítószáma: EFOP-

A projekt összköltsége bruttó 119.848.580 Ft

A projekt megvalósításának időszaka: 

A támogatás mértéke:100 %  
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A projekt megvalósításának időszaka: 2018.03.01 – 2021.11.30. 
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