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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Pályázati felhívás rezsiköltségek támogatására
Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata az EFOP-1.2.11-16-2017-00032 azonosító számú, „Találj otthonra
Nyírbogáton!” című projekt keretében pályázatot ír ki rezsiköltségek támogatására.
1. A pályázati támogatás célja:
A támogatás célja, hogy a Nyírbogáton élő, 18-35 éves korosztály számára lehetőség nyíljon rezsiköltségek
támogatására. A rezsiköltségek támogatása hozzájárulhat a fiatalok megélhetésének segítéséhez, önálló életvitelük
kialakításához, Nyírbogáton történő letelepedésük sikerességéhez.
2. A pályázók köre:
Az önkormányzat a képzési támogatásban részesült és a képzést sikeresen elvégzők, továbbá a (2) bekezdésben
meghatározottak számára a hazatelepülést és településen élést megkönnyítendő rezsitámogatást nyújt.
A támogatásra a képzési támogatásban részesülő, illetve részesült személyeken kívül az a fiatal szakember
nyújthatja be pályázatát, akinél fennállnak az alábbi együttes feltételek:
a) aki Nyírbogáton lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Nyírbogáton él, vagy Nyírbogátra kíván költözni és a
pályázat benyújtásával egyidejűleg az új nyírbogáti lakcíme vonatkozásában az érintett ingatlan tulajdonosától a
lakcím keletkeztetésére vonatkozó szándéknyilatkozatot nyújt be
b) a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a rezsitámogatásra irányuló szerződéskötés napjáig nem tölti be a
35. életévét,
c) a nyírbátori járás területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező munkáltatóval végzettségének megfelelő
(hiányszakma) munkakörben munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, vagy
nyírbogáti székhellyel vállalkozási tevékenységet végez,
d) vállalja, hogy életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve Nyírbogáton marad a folyósítás lezárását követő
minimum 2 évig,
e) vállalja, hogy a projekt programjaiban aktívan részt vesz, pl.: önkéntes tevékenységek.
3. A támogatás elnyerésénél előnyt jelentő feltételek:



ha önmaga ellátását egyedül kell megoldania
az a fiatal, aki a pályázat programjaiban a támogatás kiírásának napjáig aktívan részt vett.

4. A támogatás mértéke és folyósítása:
A támogatás keret összege 5.760.000 forint, mely összesen 48 fő fiatal rezsiköltségének támogatására irányul. A
támogatást 3 alkalommal hirdeti meg az önkormányzat, 6 hónapos ciklusban. 1 fő részére nyújtandó támogatás:
havonta 20.000 Ft, 6 hónapon keresztül. A támogatást adó és TB-járulék fizetési kötelezettség nem terheli. A
támogatás forrását az EFOP 1.2.11-16-2017-00032 azonosító számú, „Találj otthonra Nyírbogáton!” című projekt
kerete biztosítja.

Nyírbogát, „Találj otthonra Nyírbogáton!”
EFOP-1.2.11-16-2017-00032
5. A pályázat benyújtásának módja, határideje és feltételei:
A pályázat benyújtása a Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2018. (XI.23.)
önkormányzati rendelete Esély otthon - „Találj Otthonra Nyírbogáton!”" ösztönző támogatásairól mellékletét
képező Pályázati adatlap kitöltésével és az adatlaphoz tartozó mellékletek csatolásával történik.
A pályázati anyagot zárt borítékban – személyesen, vagy postai úton – az alábbi címre kell benyújtani:

Nyírbogát Nagyközség
Önkormányzata 4361 Nyírbogát,
Hunyadi út 7.
A borítékon fel kell tüntetni: „Rezsitámogatás EFOP-1.2.11-16-2017-00032”
A pályázat beérkezési határideje: 2020. augusztus 31.
6. Pályázat elbírálása:
A benyújtott pályázatok elbírálására Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata jogosult. A pályázók a meghozott
döntésről 15 munkanapon belül értesítést kapnak. A szerződéskötés határideje a képviselő-testületi döntés
meghozatalát követő 15 nap.
7. A pályázók kötelezettségei és azok megszegésének jogkövetkezményei:
A támogatásban részesülő fiatal köteles a rezsitámogatás ideje alatt minden, a megvalósítást érintő változásról
haladéktalanul, legfeljebb 5 napon belül írásban értesíteni a Támogatót.
Az értesítési kötelezettség kiterjed: a személyes adatokban bekövetkező bármilyen változásra (név, lakcím,
elérhetőség…).
A pályázó köteles a támogatást a rezsiköltségek fedezetére felhasználni, ellenkező esetben a támogatási összeget
a Támogató számára vissza kell fizetni.
A pályázó kötelessége továbbá, a pályázat programjain lehetősége szerint minél több alkalommal részt venni,
azokon aktívan közreműködni.
A pályázó vállalja, hogy az elkövetkező két évben is Nyírbogáton fog lakni.
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8. Adatkezelés:
Az Európai Parlament és Tanács 1304/2016/EU rendelete alapján az ESZA forrásból közvetlenül finanszírozott
intézkedéseknél minden résztvevőről adatot kell szolgáltatni, akiknek közvetlenül kedvez az ESZA beavatkozása,
azonosíthatóak, és akik számára egyedi kiadásokat különítenek el. A támogatásban részesülőknek ezért a
támogatási szerződéshez kapcsolódóan az úniós pályázati támogatásokhoz kapcsolódó adatfelvételi lapot ki kell
tölteni mely a pályázatban megadott személyes adatok mellett további, a pályázat speciális indikátormutatóihoz
kapcsolódó érzékeny adatokra is kitér.
A pályázó a pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz hogy:
a. a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata nyilvántartásba
vegye és a támogatás időtartama alatt maga kezelje,
b. a pályázáskor rendelkezésre bocsájtott személyes adatait az azonosítás célja érdekében szükséges
mértékben kezelje.
9. Egyéb információk:
A pályázati kiírásról további tájékoztatás és kitöltésben segítségkérés a +36/20/54-23-953 telefonszámon, valamint
az alábbi e-mail címen: eselyotthon.nyirbogat@gmail.com kérhető.

Nyírbogát, 2020. július 15.
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