
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

EFOP-1.2.11-16 

„ESÉLY OTTHON” 
A vidék népességmegtartó képességének javítására, a vidékről történő „minőségi 

elvándorlás” megakadályozására 
A projekt címe: „TOKAJ NÁLUNK JÓ” 

  

 

Kedvezményezett: Tokaj Város Önkormányzata 
Támogatás összege: 200.000.000 Ft 
Támogatás intenzitása: 100 % 
A projekt zárása: 2021. 03. 01. 
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A PROJEKT BEMUTATÁSA 
 
Magyarország Kormánya felhívást tett közzé helyi önkormányzatok számára, annak 
érdekében, hogy a vidéki fiatalok számára reális alternatívává váljon a helyben maradás, 
illetve az oda költözés, ezáltal a vidék népességmegtartó ereje és versenyképessége 
javuljon. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a társadalmi 
együttműködés előmozdítását és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés 
elleni küzdelmet. A cél elérését a Kormány helyi önkormányzatok együttműködésével 
tervezi megvalósítani. 
Tokaj Város Önkormányzata sikeresen pályázott és támogatási szerződést kötött a projekt 
megvalósítására. A projekt megvalósulása révén a különböző társadalmi rétegek közötti 
egyenlőtlenségek mérséklődhetnek, illetve helyi szinten a hátrányos helyzetű személyek 
esélye is nő a megélhetés, a boldogulás, önellátás terén, az alapkompetenciák fejlődése 
révén. A település lakosságmegtartó ereje nő, a településen élő fiatalok helyben maradási 
szándéka erősödik, helyi identitástudatuk és közösségképük a település fejlődése révén is 
erősödik. 
   

 
A projekt célja: 
 
A projekt megvalósítása során az önkormányzat célkitűzése az, hogy a településen élő, az 
onnan elszármazó, illetve a településen letelepedni szándékozó fiatalok élni tudjanak a 
Tokajban fellelhető lehetőségekkel, helyben maradjanak és itt alapítsanak családot. 
Célunk továbbá a fiatalok önálló lakhatási lehetőségeinek biztosítása, az adottságokra 
épülő önfoglalkoztatást célzó programok megvalósítása, valamint a helyi igényekhez, 



sajátosságokhoz illeszkedő ösztönzők segítségével a fiatalok a településen maradásának 
támogatása. 
  
A projekt célcsoportja:a településen élő, onnan elszármazott és a településen letelepedni 
szándékozó 18 és 35 év közötti fiatalok. 
  
A projekt keretében megvalósuló tevékenységek: 
1.      Az önkormányzat tulajdonában lévő  4 db ingatlan felújítása, felszerelése önálló 
lakhatás céljából, a célcsoportba tartozó fiatal egyének, illetve párok, családok számára 
2.      Fiatalok életpálya-tervezését segítő helyi szolgáltatások nyújtása, munkaszerzési 
ismeretek  bővítése. 
3.      A célcsoport bevonásával, a támogatási kérelemben benyújtott fejlesztési 
koncepción alapuló helyi lehetőségeket, értékeket, adottságokat feltáró, erre épülő 
gazdasági együttműködéseket generáló tevékenységek szervezése. 
4.      A 3. pont alapján a helyi gazdaságba való bekapcsolódást lehetővé tevő 
ismeretátadás / helyi ösztönző rendszer kialakítása és nyújtása célcsoport számára. 
5.      Személyre szabott felkészítés a fejlesztési célterületen megvalósuló, hazai és uniós 
pályázati programokban való részvételre. 
6.      A fiatalok helyben maradását támogató jó gyakorlat adaptálása és folytatása.  
 


