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SAJTÓKÖZLEMÉNY
TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A TABI JÁRÁSBAN
ÁROP-1.A.3-2014-2014-0016 PÁLYÁZAT MEGVALÓSULÁSÁRÓL
Az Államreform Operatív Program keretében, a „Területi együttműködést segítő programok kialakítása
az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” (ÁROP 1-A-3-2014) című pályázati kiírás keretében
Tab Város Önkormányzata, mint a járásszékhely önkormányzata, pályázati támogatást nyert a járáson
belüli együttműködés fejlesztése céljából.
A projekt 2015. március 27. és 2015. november 30. között valósult meg az Új Széchényi Terv keretében
21,68 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével.
A projekt eredményeként erősödött a térségi együttműködés a Tabi járásban a települési
önkormányzatok és intézményeik, az állami szervek, a járásban működő civil, társadalmi, egyházi és
gazdasági szervezetek között, melyben kiemelt szerepet kapott a járásszékhely önkormányzat
koordinációja is.
A projekt fejlesztési eredményeként négy darab többoldalú együttműködési megállapodás jött létre, valamint
elkészült a Járási Szintű Esélyteremtő-programterv is. A projektben hét alkalommal kerültek megszervezésre
járási szintű felzárkózási kerekasztal ülések, melyeken a szakemberek az esélyegyenlőség előmozdításának
lehetőségeit vitatták meg. Hat szakmai rendezvény szolgált a projekt tárgyát képező szakterületek fejlesztési
lehetőségeinek bemutatására, és az Esélyteremtő-programterv ismertetésére is. Két program szolgált a
települési önkormányzatok Helyi Esélyegyenlőségi Programjában megfogalmazott tájékoztató, információs
tevékenységek megvalósítására projektgazda szervezésében.
A projekt keretében informatikai eszköz beszerzése is történt.
A projekt Tab városában valósult meg a járás 24 települési önkormányzata, köznevelési, egészségügyi és
szociális intézményei, valamint állami szervek és számos civil, egyházi és gazdasági szervezet részvételével.
A projekt eredményei hozzájárulnak ahhoz, hogy javuljon a Tabi járásban élő esélyegyenlőségi célcsoportok
- mélyszegénységben élő és/vagy roma személyek; gyermekek, nők, idősek, fogyatékkal élők – társadalmi
felzárkózása, csökkenjen irányukban az előítéletesség, és fejlődjenek, megszilárduljanak azok az
együttműködési formák, melyek elősegítik a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést.
A projekt eredményeiről bővebben Tab Város Önkormányzatának hivatalos honlapján, a www.tab.hu
weboldalon olvashatnak.
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