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Vezető és Továbbképzési Intézet 

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 azonosító számú, ”Képzés a konvergencia régiókban lévő 

önkormányzatoknak” 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

a konvergencia régiókban lévő helyi önkormányzatok számára a Helyi 

Közösségi Akadémiák hálózatában való részvételre    

 

A pályázati program 

Az ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 azonosító számú, ”Képzés a konvergencia régiókban lévő 

önkormányzatoknak” című projekt (a továbbiakban: projekt) keretében önkormányzatok 

részvételével létrejön – a jövőben sajátos tudásközpontokként működő – Helyi Közösségi 

Akadémiák (HKA) hálózata, amely helyzetelemző tanulmány elkészítésével, 

műhelymunkák lebonyolításával és a jó gyakorlatok terjesztésével segíti a közösségi bázisú 

stratégiákkal megalapozott helyi fejlesztést. A pályázati programban az 5000 lélekszám 

alatti kistelepülési önkormányzatok vehetnek részt. A Helyi Közösségi Akadémia egy 

önkormányzat bázisán működő helyi tudásközpont, amelyhez felkészült, a térségben élő és 

dolgozó, a program keretében speciálisan képzett önkormányzati szaktanácsadók és hálózati 

háttérszolgáltatások kapcsolódnak. A pályázaton nyertes mintegy 70 önkormányzat 

térítésmentes módszertani, tréneri támogatást kap közösségi bázisú stratégiák kialakításához.   

A teljes projekt három részből – ún. pillérből – áll, amelynek II. pillére keretében valósul meg 

a HKA részprogram. Az I. pillér e-tananyagokkal és konzultációkkal támogatja 

önkormányzati tisztviselők továbbképzését, kompetenciáik fejlesztését. A III. pillér keretében 

300 önkormányzati szaktanácsadó (a továbbiakban: szaktanácsadó hallgatók) képzésére kerül 

sor a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A HKA részprogramban közreműködnek az I. pillér 

keretében továbbképzést kapott önkormányzati tisztviselők, valamint a III. pillérben 

szakirányú továbbképzésben részt vevő szaktanácsadó hallgatók.   

A nyertes pályázókkal a Nemzeti Közszolgálati Egyetem megállapodást köt, a program 

időtartamára az elektronikus konzultáció elősegítése érdekében térítésmentesen laptopot 
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biztosít. 2014 első félévében kerül sor a helyzetelemzés elkészítésére szaktanácsadó hallgatók 

bevonásával, 2014 második félévben és 2015. januárban /összesen 3 alkalommal/ workshop 

jellegű, helyi rendezvények lebonyolítására magasan képzett trénerek vezetésével. 

 

A pályázatban résztvevő önkormányzatok köre 

 

Pályázhatnak a konvergencia régiókban
1
 lévő 5000 főnél kisebb lakosságszámú települési 

önkormányzatok (a nyertes körrel teljes megyei lefedésre törekszik a program). 

Előnyt jelent az elbírálás során: 

 önkormányzati társulásban működő önkormányzatok, 

 önkormányzatok, amelyek az ÁROP 2008/2009-es szervezetfejlesztési pályázatán 

(Polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése - ÁROP-1.A.2.) sikeresen részt vettek,  

 ahol a résztvevő önkormányzatok településén helyi nemzetiségi önkormányzat 

működik, 

 hátrányos helyzetű település. 

 

Nem pályázhatnak: 

 

 nemzetiségi önkormányzatok önállóan, 

 területi (megyei) önkormányzatok, 

 ÁROP-1.A.5-2013 „Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok 

számára című pályázat nyertesei. 

 

Pályázat keretében támogatással megvalósítandó és vállalandó feladatok 

 

A pályázatban résztvevő, nyertes önkormányzat vállalja: 

 

1. a Helyi Közösségi Akadémiák hálózatában való részvételt, mint HKA bázisintézmény, 

3x1 nap workshop megszervezését (a workshop költségeit a projekt finanszírozza); 

2. bázisintézményként a környező települési önkormányzatok meghívását a workshop 

jellegű, helyi rendezvényeken történő részvételre; 

                                                 
1
 Konvergencia régiók: Azok a régiók, ahol az egy főre jutó GDP kevesebb az EU-25 átlagának 75%–ánál. Ezek 

a régiók az Európai Unió regionális politikájának 1. fő célkitűzése („A legelmaradottabb régiók támogatása és 

fejlesztése”) alá tartoznak. A Közép-magyarországi régió kivételével Magyarország összes régiója e kategóriába 

tartozik. 
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3. helyzetelemzés során a dokumentum feldolgozást
2
 és helyzetfelmérést végző 

szaktanácsadó hallgatók (III. pillér) munkájának támogatását és információval való 

ellátását; 

4. a workshopba a település és környéke életében meghatározó szerepet játszó a 

nemzetiségi önkormányzat és/vagy települési közszolgáltatók és/vagy civil 

szervezetekkel és/vagy gazdasági szereplők bevonását; 

5. részvételt a 3x1 nap workshopon és a nyomon követő értékelésben, összesen legalább 

a 2. és a 4. pontban meghatározott körből meghívott 30 fő bekapcsolásával;  

6. a programban való részvétel nyilvánosságát, továbbá, azt, hogy megosztja a meglévő 

és a HKA támogatásával kialakuló jó gyakorlatokat a többi HKA partnerrel 

(hálózatosodás elősegítése), hozzájárul azok széles körű terjesztéséhez a HKA 

hálózatán keresztül. 

 

A pályázás és a program lebonyolításának menete 

 A pályázatok benyújtása a JELENTKEZÉSI LAP letölthető nyomtatványon történik.  

 A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. március 19. 

 A pályázatok elbírálásának határideje: 2014. március 24. 

 A pályázat elbírálásáról szóló értesítés határideje: 2014. március 28. 

 A program teljesítésének határideje: 2015. március 31.  

 

A jelentkezés módja  

E-mailen és írásban, a Jelentkezési Lap beküldésével a zita.streli@nki.gov.hu címre, illetve 

postacímre: Streli Zita, HKA Pályázat, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Vezető- és 

Továbbképzési Intézet, Projekt Menedzsment Központ, 1101 Budapest, Hungária körút 9-11. 

A jelentkezési határidőre irányadó a Jelentkezési lap postára adásának időpontja. A 

programmal és a pályázattal kapcsolatosan további információ érhető el Streli Zita és Farkas 

Gáborné munkatársaktól telefonon a +36-1/432-9000/20359-es vagy 29857-es mellék 

számon. 

  

                                                 
2
 A program keretében a szaktanácsadók – egyéb információk mellett – az elmúlt minimum 3 év stratégiai 

jellegű, ill. fejlesztési célú dokumentumokat dolgozzák fel helyzetelemző tanulmányban. Az ÁROP 2008/2009-

es szervezetfejlesztési pályázaton (Polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése - ÁROP-1.A.2.) részt vett 

önkormányzatok esetében ennek részét képezik az ÁROP támogatásával elkészült stratégiai dokumentumok 

rendelkezésre bocsátása, ill. feldolgozása. 

http://www.uni-nke.hu/
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JELENTKEZÉSI LAP 

a Helyi Közösségi Akadémia pályázati programban való részvételre 

 1.   A település és megye megnevezése, a település lélekszáma: 

 2.   A pályázó önkormányzat képviselője (név, tisztség, cím, telefon, email cím): 

 3. Amennyiben a településen működik és a pályázatban részt vesz helyi nemzetiségi 

önkormányzat, annak megnevezése: 

4.    Ha az önkormányzat társulásban részt vesz, a társulás megnevezése: 

5. Az ÁROP 2008/2009-es szervezetfejlesztési pályázatán (Polgármesteri hivatalok 

szervezetfejlesztése - ÁROP-1.A.2.) pályázatán sikeresen részt vett-e?  (igen/nem): 

Sikeres részvétel esetén a pályázat tartalmának néhány mondatos, rövid ismertetése, 

keletkezett stratégiai, fejlesztési dokumentumok megnevezése: 

6.   Amennyiben a település hátrányos helyzetű, hivatalos besorolásának alapja:  

7.    Egyéb – a helyi stratégiaalkotással kapcsolatos – információ a pályázat elbírálásához: 

Dátum:  

 

 

 

aláírás 

P.H. 
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