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Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a püspökladányi 
konzorciumban 
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Püspökladány Város Önkormányzata konzorciumi partnereivel együtt - Magyarország 
Kormányának felhívására a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 
26.) Korm. rendelet szerint kedvezményezett járásokban érintett települési 
önkormányzatok (a megyei jogú városi önkormányzatok kivételével), ezen települési 
önkormányzatok többségi tulajdonában álló nonprofit szervezetek, valamint többségi 
települési önkormányzati befolyással bíró nonprofit szervezetek részére a humán 
közszolgáltatások fejlesztésének megvalósítása érdekében  - támogatást nyert az EFOP-
1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben című konstrukció 
keretein belül.  
Az EFOP-1.5.3-16-2017-00017 számú, összesen 7 konzorciumi taggal rendelkező projekt 
támogatási kérelme bruttó 500 000 000 Ft támogatásban részesült, a támogatás formája 
100 % vissza nem térítendő támogatás. A forrást az Európai Szociális Alap és 
Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.  
 
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalták, hogy 
projektjük megvalósításával hozzájárulnak 

 a területi különbségek csökkentéséhez a humán közszolgáltatások tekintetében, 
 a társadalmi felzárkózás folyamatához, a minőségi közszolgáltatásokhoz való 

hozzáférés javításával, 
 a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásához 
 a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának javításával 

munkaerőpiaci helyzetük erősítéséhez 
 az egyes közszolgáltatások minőségének és hatékonyságának fejlesztéséhez, 
 ágazatközi együttműködések, integrált megoldások kialakításához, 
 az országosan homogén szolgáltatások differenciálásához. 

 
A konstrukció egyik legfőbb célja a társadalmi felzárkózás érdekében, a területi 
különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 
javítása. 
A konstrukció másik fő célja a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák 
komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű 
fejlesztési programok megvalósításának támogatása. 
 
A projekt konzorciumi formában valósul meg, a konzorcium tagjai: 
Püspökladány Város Önkormányzata 
Báránd Községi Önkormányzat 
Sárrétudvari Nagyközségi Önkormányzat 
Bihartorda Községi Önkormányzat 
Szerep Községi Önkormányzat 
NYELV-KAPOCS Alapítvány a Szaknyelvi Képzésért 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
 
 
A támogatásból megvalósuló tevékenységek:  

1. A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló 
ösztönző programok megvalósítása 



 

 
 
 
 
 
 
 

2. A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek 
foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, 
megerősítése 

3. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése 
4. A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének 

fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása 
 
A projekt kezdete: 2019. július 1. 

A projekt tervezett fizikai befejezése: 2022. március 31.  

A projekt a Széchenyi 2020 program keretin belül valósul meg.  

 

További információ kérhető:  
Püspökladány Város Önkormányzata  
Cím: 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.  
Telefon: +36 (54) 451 510 
E-mail: pmhivpl@t-online.hu 
Weblap: https://puspokladany.hu/ 


