
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

RINYAMENTI KÖZÖSSÉG AZ EMBEREKÉRT 

 

Nagyatád Város Önkormányzata konzorciumi partnereivel az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív 

Program keretében 500 millió forint támogatást nyert a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi 

szemléletben-kedvezményezett térségek” elnevezésű, EFOP-1.5.3-16 azonosító számú pályázati 

felhíváson. A 100 %-os vissza nem térítendő támogatásból lehetőség nyílik a térségi humán 

közszolgáltatások fejlesztésére, a foglalkoztatás elősegítésére, az életminőség javítására, valamint a 

közösség- és egészségfejlesztésre.  A projekt a Széchenyi2020 program keretében valósul meg. 

 

„A Rinyamenti közösség az Emberekért” című, EFOP-1.5.3-16-2017-00059 azonosítószámú pályázat a 

célok elérése érdekében konzorciumban kerül megvalósításra. A konzorcium vezetője Nagyatád Város 

Önkormányzata, a konzorciumi partnerek pedig a következők: Beleg Község Önkormányzata, Bolhás 

Községi Önkormányzat, Görgeteg Község Önkormányzata, Háromfa Község Önkormányzata, Lábod 

Község Önkormányzata, Nagyatád Város Önkormányzata, Ötvöskónyi Község Önkormányzata, Segesd 

Község Önkormányzata, Somogyszob Községi Önkormányzat, valamint a Rinyamenti Szociális Szolgáltató 

Központ. 

A fejlesztés kiemelt céljainak egyike, hogy a konzorciumi partnerség településein a hátrányos helyzetű 

csoportokat, alacsony iskolai végzettségűeket sújtó munkanélküliség csökkenjen a munkára való 

képességet javító intézkedésekkel, szakemberek bevonásával. Lehetőség nyílik a lakosság 

életminőségének javítására a kisközösségek társadalmi szerepének támogatásával, továbbá kiemelt 

szempont a konzorciumi települések felzárkóztatásának, fejlesztésének céljából a projekt hatóterületén a 

vidék megtartó képességének fejlesztése és a népesség elvándorlásának megelőzése is. A pályázat további 

céljai közé tartozik a térségi lakosság egészségtudatosságának fejlesztése, a kultúrák közötti párbeszéd 

elősegítése és a lokális, települési és térségi identitás erősítése. 

Az 500 millió forint európai uniós támogatás segítségével lebonyolításra kerülnek különféle képzések, 

rendszeres programok, előadássorozatok, tanácsadói szolgáltatások, kialakításra és felújításra kerülnek 

közösségi terek, megrendezésre kerülnek szűrő és egészségnapok. 

 

A projektről bővebb információt a www.rinyamentikozosseg.hu oldalon olvashatnak. 

 

A Kedvezményezett neve: Nagyatád Város Önkormányzata 
 
A projekt kezdetének és befejezésének időpontja:  
A projekt megvalósításának kezdete: 2018. február 01. 
A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2021. január 31. 
  
A projekt összköltsége: 500 000 000 Ft 
A támogatás összege: 500 000 000 Ft 
A támogatás mértéke: 100%  

http://www.rinyamentikozosseg.hu/



