Lakáskassza támogatás pályázati felhívás
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata EFOP-1.2.11-16-2017-00063
Esély Otthon „Sereg-ESÉLY” projektjéhez
Magyarország Kormányának célja, hogy a vidéki fiatalok számára reális alternatívává
váljon a helyben maradás, illetve az oda költözés, ezáltal a vidék népességmegtartó ereje
és versenyképessége javuljon.
Ezen pályázat keretében Seregélyes Nagyközség Önkormányzata a helyi 18-35 év közötti
természetes személyeket ösztönzőkkel segíteni tudja.
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata ezennel kiírja 2018. december 1-től - 2020.
november 30-ig terjedő időszakra az EFOP-1.2.11-16-2017-00063 pályázat
finanszírozásából megvalósuló lakáskassza támogatás, mint helyi ösztönző támogatás
nyújtásának pályázatát.
A kategóriában rendelkezésre álló pályázati forrás, keretösszeg: 32.000.000 forint
A támogatott pályázati kérelmek várható száma: 64 db.
1. A pályázat célja
Seregélyesen élő természetes személyek képessé tétele arra, hogy fellelhető
életlehetőségekkel tudjanak élni, és helyben egzisztenciát, családot tudjanak alapítani. A
pályázat ehhez ad anyagi támogatást, továbbá az ösztönzőrendszeren kívül
ismeretátadást.
2. A pályázók köre
A 18-35 év közötti, Seregélyes településen lakóhellyel rendelkező természetes személyek.
Ezen pályázati kategóriába azon természetes személy nyújthat be pályázatot, aki
Seregélyesi intézményben, vagy bármilyen tevékenységi körű, profilú Seregélyesi
székhellyel vagy telephellyel rendelkező munkáltatónál alkalmazottként dolgozik, vagy
Seregélyesi székhellyel rendelkező egyéni vállalkozó.
Nem részesülhet támogatásban Seregélyes Nagyközség Önkormányzata képviselőjének
közvetlen hozzátartozója.
Munkavállaló esetén, a pályázat elbírálásakor alapvető kritérium, hogy a pályázónak
bejelentett munkahelye legyen.
3. Támogatás mértéke:
A pályázót, Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 24 hónapon keresztül részesíti
lakáskassza támogatásban, mely a támogatás megszűnését követően Seregélyesi
ingatlan felújítására, vásárlására használható fel.
A 24 hónapra jutó támogatás összege 500.000 forint.
4. A pályázat benyújtásának módja és határideje:
A pályázat, ezen felhívás 1. mellékletét képező adatlapon nyújtható be.
Személyesen: Horváth Sándor polgármester (8111 Seregélyes, Széchenyi utca 5.)
Horváth Károly jegyző (8111 Seregélyes, Széchenyi utca 5.)
E-mailben,
szkennelt
formában,
projektmenedzser@seregelyes.hu e-mail címre.

elektronikus

levélként

a

A pályázatok benyújtásának (BEÉRKEZÉSÉNEK) határideje: 2018. október 31. nap
16.oo óra

A pályázat kötelező mellékletei:
-

lakcímigazolvány másolata,

-

munkáltatói igazolás, vagy munkáltató cégszerű aláírásával ellátott nyilatkozat arról,
hogy jelenleg melyik cég, intézmény alkalmazásában áll,

-

nyilatkozat a családi egy főre jutó nettó jövedelemről.

A
pályázattal
kapcsolatban
felmerülő
további
projektmenedzser@seregelyes.hu email címre kérjük eljuttatni.

kérdéseket

a

A pályázati adatlap a www.seregelyes.hu oldalról tölthető le, valamint nyomtatott formában
a Seregélyesi Polgármesteri Hivatalban vehető át.
5. A pályázatok elbírálása:
Pályázatok elbírálásának határideje: 2018. november 12.
A pályázatok elbírálása során, pontozási módszerrel, a legtöbb pontot elérő 64 pályázó
hirdethető ki nyertesként.
A pontozási módszert, ezen felhívás 2. melléklete tartalmazza.

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
EFOP – 1.2.11-16-2017-00063
„Sereg-ESÉLY”

1. melléklet Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 111/2018.(X.9.)
határozatával jóváhagyott pályázati felhívásához.

Pályázati Adatlap - Lakáskassza támogatáshoz

Név: ...........................................................................................................................
Lakcím: ......................................................................................................................
Születési dátum: ...... ……………………………………………………………………….
Elérhetőség:
telefon: .................................................................................................................
e-mail: ..................................................................................................................
Bejelentett munkahellyel rendelkezem:



Seregélyes Nagyközség Önkormányzatának valamelyik intézményénél



Seregélyesen közfeladatot ellátó szervezetnél



Seregélyesi telephelyű cégnél, vállalkozásnál, vagy egyéni vállalkozó vagyok



Seregélyes vonzáskörzetében közfeladatot ellátó szervnél



Seregélyes vonzáskörzetében található cégnél

Munkahely neve:...... ……………………………………………………………………….
Címe: .........................................................................................................................
Munkaviszony kezdete (év, hónap): ..........................................................................
Család egy főre jutó havi nettó jövedelme: ... ……………………………………………
Pályázat beadásának dátuma:...................................................................................

………………………………………………..
pályázó aláírása

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
EFOP – 1.2.11-16-2017-00063
„Sereg-ESÉLY”

2. melléklet Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 111/2018.(X.9.)
határozatával jóváhagyott pályázati felhívásához.

Pontozási rendszer - Lakáskassza támogatáshoz
Lakcím:

10 pont (Seregélyes),
0 pont (Nem Seregélyes)

Pályázó kora:

10 pont (18-25 év )
8 pont (25-35 éves,)
0 pont (bármi más)

A bejelentett munkahely:
1. Seregélyes Nagyközség Önkormányzatának valamelyik intézményénél
20 pont (Polgármesteri Hivatal, Iskola, Óvoda, Bölcsőde, stb.)
2. Seregélyesen közfeladatot ellátó szervezetnél
18 pont (Orvosi rendelő, Posta, Rendőrség, stb.)
3. Seregélyesi székhelyű, telephelyű cégnél, vállalkozásnál, vagy vállalkozóként
17 pont (Seregélyesi székhelyű cégnél vagy vállalkozóként)
15 pont (Seregélyesi telephelyű cégnél)
4. Seregélyes vonzáskörzetében közfeladatot ellátó szervnél
10 pont (Egészségügyi dolgozók, rendőr, stb…)
5.

Seregélyes vonzáskörzetében található cégnél
8 pont (Seregélyesről a környező településekre munkába járók)

Munkaviszony kezdete (év, hónap):

8 pont (5-évtől)
6 pont (2-5 év)
4 pont (1-2 év)
2 pont (3 hónap -1 év)
0 pont (kevesebb, mint 3 hónap)

Család egy főre jutó nettó jövedelme:

8 pont (30 000 - 50 000 Ft)
6 pont (50 000 - 70 000 Ft)
4 pont (70 000 - 90 000 Ft)
2 pont (90 000 Ft felett)

