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SAJTÓKÖZLEMÉNY PROJEKT ZÁRÁSÁRÓL   

 
A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2014-2020-AS IDŐSZAKRA 

VONATKOZÓ MEGYEI FEJLESZTÉSI TERVEINEK KIEGÉSZÍTÉSE AZ ÉRINTETT OPERATÍV 

PROGRAMOK LEHATÁROLÁSÁVAL A CÉLZOTT FORRÁS FELHASZNÁLÁS ÉRDEKÉBEN 

 

A Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Önkormányzat a TÁMOP-7.2.1-11/K-2015-0003 kódszámú 

pályázati konstrukció keretében pályázatot valósított meg, mely során a pályázatban vállalt feladatok 

ellátására 100 millió Ft támogatást került felhasználásra. 

 

A megvalósítás során elkészített egy stratégiai dokumentum, amely kiegészíti a területfejlesztési 

tervdokumentumokat; erősíti a megyei koordinációs és monitoring tevékenységet, bemutatja a megyei 

területfejlesztési tervdokumentumok fejlesztési prioritásait és a jelenlegi Operatív Programok által támogatott 

fejlesztési lehetőségek közötti szinergiát. 

Megalkotásra került az intézményi stratégia, amely hozzájárul ahhoz, hogy a hivatali infrastruktúra a 2014-

2020-as uniós pályázati ciklusban kötelezően ellátandó feladatokat hatékonyan tudja végrehajtani. 

A civil helyzetértékelési tanulmányban megfogalmazásra kerültek azok a megyei irányelvek, amelyek a 

kistérségek hátrányos helyzetű rétegeit specifikusan érinti társadalmi- és gazdasági szinten.  

A projekt keretében megvalósult egy online felületet és adatbázis, amely alkalmas a megyei fejlesztési 

célkitűzésekkel szinergiában lévő projektek indukálására a TOP, EFOP és egyéb ágazati operatív 

programok vonatkozásában.  

A pályázat keretében társadalmi felzárkóztatást elősegítő ingyenes képzéseket tartottunk a megye területén, 

az alábbi témakörök szerint: 

 befektetők, beszállítók, gazdaságfejlesztési civil szervezetek azonos célok mentén;  

 értékteremtő közmunka és szociális szövetkezeti program; 

 üzleti tervezés, a megváltozott munkaképességűek és a romák bevonásával;  

 leszakadó rétegek és térségek segítése; 

 merjünk fiatalon vállalkozni, legyünk mi is munkaadók 

Létrehoztuk a járási referatúra rendszert, amely keretien belül 12 fő járási referenst foglalkoztattunk, akik 

feladata a közvetlen kapcsolattartás a célcsoportokkal és kérdőíves adatgyűjtés, járási rendezvények 

szervezésében való közreműködés volt. A megye járási székhelyein sikeres rendezvényeket tartottunk a 

projekt eredményeinek ismertetése céljából, ahol járásonként átlagosan 40 fő vett részt.  

A pályázatban elért célok hozzájárulnak a megyei fejlesztési elképzelések megvalósításához és 

mindezek által a 2014-2020-as operatív programok eredményes végrehajtásához.  

A projekt eredményei a www.szszbmo.hu weboldalon megtekinthetőek. 

http://www.szszbmo.hu/

