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Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

ELINDULT A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT „GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI 

FELZÁRKÓZÁSI FÓRUM LÉTREHOZÁSA” CÍMŰ PROJEKTJE 

A Megyei Önkormányzat 2018. februárjában egy olyan Európai Uniós projekt (EFOP-1.6.3-17-2017-

00017) megvalósításába kezdett, melynek elsődleges célkitűzése megyei szintű koordinációs és 

konzultációs rendszer kialakítása, annak érdekében, hogy a felzárkózás-politikai együttműködések ne 

csak országosan és helyi, esetlegesen járási-, hanem a közigazgatás következő szintjén, a megyei 

szinten is kialakuljanak, rendszeressé váljanak, és esélyteremtő módon hassanak vissza az egyes 

települések lakosságának életére, növelve a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést. 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat a pályázat megvalósítása során olyan új együttműködéseket is 

generál, melyek területi szinten jelentkező, az esélyegyenlőséget és felzárkózást érintő speciális problémák 

megoldására, szolgáltatáshiányok kiküszöbölésére irányulnak. A projekt során szintén kiemelt célként kezelik 

a hátrányos helyzetű célcsoportokat érintő beavatkozások megyei szinten történő összehangolását, valamint 

a megye kapacitás- és szervezetfejlesztését a felzárkózás-politika területi szintű koordinációjának kialakítása 

érdekében. 

 

A 2018. február 1-től 2021. január 31-ig tartó projekt minden egyes tevékenységében ezeket a problémákat 

próbálja orvosolni. A projekt szakmai tartalma komoly szakemberek segítségével, s a célcsoport 

megkérdezésével került kialakításra. A tevékenységek egymásra épülve, szolgáltatások komplex 

rendszereként maximálisan kielégítik a célcsoport igényeit, valamint a szakpolitikai célokat. 

Az elnyert 65 milliós európai uniós támogatásból megvalósuló projekt részét képezi többek között a munkája 

során a megyéhez tartozó önkormányzatok szolgáltatási hiányait feltérképező Felzárkózási munkatárs 

alkalmazása, Esélyegyenlőségi érzékenyítő képzés megtartása az Önkormányzat munkavállalói számára. 

Szintén a projektmegvalósítás szerves része a félévente ülésező és a projekt során a Megyei Esélyteremtő 

Paktumot elfogadó Megyei Felzárkózási Fórum létrejötte, illetve a Fórum által létrehozott Munkacsoportok 

átfogó szakmai tevékenysége és ülései. A Megyei Felzárkózási Fórumok és a Munkacsoportok üléseinek 

kimeneteként létrehozásra kerülnek a szolgáltatási út térképek, melyek célja a megyében meglévő 

szolgáltatások lakossághoz való elérésének vizsgálata, különös tekintettel a helyi szinten hiányzó 

szolgáltatásokra, és annak megoldási javaslataira. A projekt keretében a megye járásaiban évente egy-egy 

közösségi együttműködést segítő nagyrendezvény is megszervezésre kerül, melyek arra hivatottak, hogy 

szervezett programjaikkal hozzájáruljanak az esélyegyenlőségi célcsoportok (mélyszegénységben élők, 

romák; gyerekek, nők, idősek, fogyatékkal élők) hátránykompenzációjához, ezzel párhuzamosan hatékonyan 

kivegyék a részüket minden résztvevő szemléletformálásából, sikeres társadalmi érzékenyítési folyamatot 

generáljanak, ezzel hozzájárulva tartós és eredményes, helyi és megyei szintű közösségi együttműködések 

létrejöttéhez. 

A projektről bővebb információ a Megyei Önkormányzat honlapján található. 

 


