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Projektinformáció 

Pályázó neve: Csenger Többcélú Kistérségi Társulás (4765 Csenger, Ady Endre u. 14.) 

Pályázati kiírás megnevezése: EFOP-1.4.2-16 - Integrált térségi gyermekprogramok 

Projekt helyszíne, érintett települések:  
Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Szamosbecs, Szamosangyalos, Szamostatárfalva, 
Komlódtótfalu, Ura, Tyukod, Porcsalma, Pátyod 

Projekt összköltség: 100 000 000 Ft 

Támogatás aránya: 100% 

Forrás: Európai Regionális Fejlesztési Alap és hazai központi költségvetési előirányzatból 

 

Előzmények: 

Csenger Többcélú Kistérségi Társulás az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 
keretén belül EFOP-1.4.2-16. kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című közzétett 
felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be 2016. augusztus 31-én, melyet EFOP-1.4.2-16-2016-
00016. azonosító számon regisztráltak. A hivatkozott projektet az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság vezetője 
2017. július 17-i, 0000912-002/2017. iktatószámú döntése szerint támogatásban részesítette, 
ezáltal a Csenger Többcélú Kistérségi Társulás jogosulttá vált jelen felhívásra támogatási 
kérelem benyújtására. 

Jelen projekt alapvető célja a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének 
megakadályozására és a gyermekek esélyinek növelésére irányuló „Integrált térségi 
gyermekprogramok a Csengeri járásban” címmel benyújtott, EFOP-1.4.2-16-2016-00016. 
azonosító számú projekt megvalósításához szükséges infrastrukturális háttér megteremtése. 

 

A cél elérése érdekében terveink között szerepel többek között:  

- új közösségi ház kialakítása Tyukodon, az Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott 
ingatlan felújításán, átalakításán keresztül, 

- a foglalkozásoknak helyszínt adó épületek korszerűsítése, a meglévő közösségi házak 
(Porcsalma, Csenger) felújítása,  

- Játszó udvar kialakítása Porcsalmán, valamint 
multifunkciós külső közösségi tér kialakítása 
Csengerben, amely a családok, gyermek 
szabadidejének hasznos eltöltésére alkalmas, 

- a Gyerekesély Iroda valamint a Család-és 
Gyermekjóléti Központ felújítása, 



 

- az optimális funkcióellátás érdekében berendezés és eszközfejlesztés (irodabútorok, 
elektronikai - és informatikai eszközök, egyéb berendezési tárgyak … stb.) 

- 1 db 9 személyes gépjármű vásárlása a Csengeri Járásban élő gyerekek, fiatalok, szülők, 
helyben hiányzó szolgáltatásokhoz és szakemberekhez való hozzáférésének, a projekt 
által szervezett programokra való eljutásának elősegítése, valamint a megvalósító 
szakemberek utaztatása érdekében. 

A fenti célt, az alábbi önállóan támogatható tevékenységek megvalósítása révén kívánjuk 
elérni: 

1. Épületek korszerűsítése, felújítása bővítése.  
2. Az optimális funkcióellátás biztosítása, akadálymentesítés, berendezés- és eszközfejlesztés.  
3. Az épületekhez tartozó, a funkcióellátásnak megfelelő szabadidő- és játszóudvarok, kertek 

kialakítása, az ehhez szükséges eszközbeszerzés.  
4. A projekt megvalósításához szükséges informatikai eszközök (hardver és szoftver).  
5. A foglalkozásokhoz szükséges korcsoport-specifikus eszközök beszerzése.  
6. Egy darab, maximum 15 személyes gépjármű vásárlása - különösen indokolt esetben a 

program területén élő gyerekek, fiatalok, szülők, helyben hiányzó szolgáltatásokhoz és 
szakemberekhez való hozzáférésének, a projekt által szervezett programokra való 
eljutásának elősegítése, valamint a megvalósító szakemberek utaztatása érdekében.  

Az önállóan támogatható tevékenységek megvalósítása mellett a kötelezően megvalósítandó 
tevékenységek megvalósítását is tervezzük (úgymint: projekt előkészítés; projektmenedzsment, 
tekintettel a felhívás 3.4.1.1 pontjában foglalt előírásokra; tájékoztatás és nyilvánosság 
biztosításához kapcsolódó feladatok). 

A projekt elsődleges célcsoportja: a Csengeri Járásban élő gyermekek és fiatalok, közülük is 
különösen a rászoruló gyerekek és családjuk. 

A projekt tervezett megvalósítási időszaka: 2018.01.01-2019.12.31. 

A Társulás vállalja, hogy a projekt megvalósítása és fenntartása során együttműködik az EFOP-
1.4.1-15 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása kiemelt projekt megvalósítóival. 
Vállalja továbbá, hogy a projektre vonatkozó fenntartási kötelezettségének eleget tesz, valamint 
a vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartja. 


