3. számú melléklet

Települési, annak hiányában megyei roma nemzetiségi önkormányzattal
való együttműködési megállapodás

az
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
„Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA)”
című felhívásához

Kódszám:
EFOP-1.6.2-16

Együttműködési megállapodás

A megállapodás az alábbi szervezetek között létesül:
Támogatást igénylő:
Székhely:
Adószám:
Aláírásra jogosult képviselője:

Bököny Község Önkormányzata

Intézmény/szervezet neve:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat
4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 9. 8. em.
15772464-1-15
Varga Dénes

Székhely:
Adószám:
Aláírásra jogosult képviselője:

4231 Bököny, Kossuth utca 3

15732200-2-15
Piskolczi Géza Péter

(továbbiakban: Felek).
Jelen együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a felek
kijelentik, hogy a Felhívás tartalmát megismerték. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy
támogatási igénylés megvalósítására irányuló támogató döntés esetén, a projekt céljainak
megvalósítása érdekében, a megvalósítás időtartama alatt együttműködnek.
A támogatási igénylés címe:
Bökönyi összefogás
Az együttműködés tárgyát képező támogatható tevékenység megnevezése és rövid leírása:
A pályázó vállalja:
-

A teljes projekt generálását.
A programok megszervezését a településen, a célcsoport számára.
Képzések megszervezésének segítését, klubok, foglalkozások, előadások
megszervezését, résztvevők biztosítását.
Biztosítja a Csillag-„Cherhaj” Szolgáltatóház működtetését, folyamatos
kapcsolattartást a résztvevőkkel.
A fejlesztési tervek és az elért eredmények konzultációját.
A nyitott programok megszervezését a település és a célcsoport (valamint családjuk)
számára.

Az együttműködő partner projektben vállalt feladatai:
A partner vállalja:
- Részt vesz a projekt társadalmasításában, a programok és a célcsoport szükségleteinek
összehangolásában.

-

A célcsoport elérésében és a tájékoztatásban való közreműködést személyes találkozás
által.
A program kommunikációjában történő együttműködést a rendezvényeken való
megjelenés során.
A projekt teljes ideje alatt képviselője részt vesz a Program Tanács munkájában.
Az egyes helyi programokban (közösségi, szociális, egészségügyi stb.) való
közreműködést.

Jelen Megállapodás nem lép hatályba, ha a támogatási igénylés nem részesül támogatásban.
Jelen Megállapodás a testület jóváhagyásával érvényes.
A Felek a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt írják alá.

Támogatást igénylő:

Együttműködő szervezet:

Piskolczi Géza Péter

Varga Dénes

Név

Név

Bököny Község Önkormányzata
Szervezet
P.H.
Aláírás dátuma:
2017. május 26.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat

P.H.
Aláírás dátuma:
2017. május 26.

