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ELŐNY PÁLYÁZAT

 Cél: a gyermek- és ifjúsági civilszervezetek, diákönkormányzatok (iskolai 

alapítványok) által szervezett, kifejezetten fiataloknak szóló programok, 

képzések, táborok, kortárssegítő képzések anyagi támogatása

 Támogatható, nem támogatható projektek

 Pályázható keretösszeg: 50.000-100.000 forint

 Felosztható keretösszeg: 1.400.000 forint

 Pályázat kiírása: évi egy alkalommal, tavasszal

 2016-ban 19 támogatott projekt, 600 elért fiatal



TÁBOROZTATÁS TÁMOGATÁSA

 Cél: Általános iskolás korú fiatalok táboroztatásához való hozzájárulás

 Támogatás jellege

 Felosztható keretösszeg: 1.500.000,- forint

 2016-ban támogatott iskolák száma: 5

 Elért fiatalok száma: 320



FIATALOK SZABADIDŐS 

TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA

 IFI MOZI 

 IFI PONT Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda

 Új Nemzedék Közösségi Tér

 NEON Ifjúsági és Kulturális Egyesület - működési célú támogatás

- Open Air – évzáró rendezvény a Szépasszonyvölgyben

- Open Air 2 – Nyári szünet kezdetének ünneplése az Egri Várban

- Egri útikalauz fiatal turistáknak

- Efeszt - Egri Zenekarok Fesztiválja

- Neon Filmklub



EIZP – Egri Ifjúsági Zenei Program

 Cél: az egri könnyűzenei élet fejlődésének támogatása

 Célcsoport: egri fiatal, amatőr zenekarok, koncertszervezők

 Pályázat kiírása: évi két alkalommal

 Felosztható keretösszeg: 4.000.000 forint

Támogatott tevékenység (2016) Megvalósult tevékenység

próbaterem-bérlés 3 zenekar részére

hangfelvételek készítése 11 zenekar részére

videoklip készítése 6 zenekar részére

koncertszervezés és – lebonyolítás

audiovizuális est, fesztivál

34 koncert

3 alkalom



EIZP – Egri Ifjúsági Zenei Program

Támogatható tevékenységek, összegek

 Amatőr előadók részére:

- próbaterem-bérlés: 10.000 forint/hó

- hangfelvételek készítése: 20.000 forint/szám, 100.000 forint/zenekar

- videoklip készítése: 100.000 forint/előadó, 1 szám

 Koncertszervezéssel foglalkozók részére

- koncertszervezés és – lebonyolítás, koncerttechnika bérlésének költségei

Ingyenes: max. 120.000 forint, fizetős: max 60.000 forint



EGER VÁROS ÖSZTÖNDÍJASA

 Cél: tehetséges egri tanulók tanulmányainak folytatása, a szakképesítés, az 

érettségi, a diploma megszerzése, és a városban történő letelepedés 

elősegítése; esélyegyenlőség biztosítása

 Célcsoport: egri lakhelyű közép-, vagy felsőfokú oktatási intézményben 

nappali tagozaton tanuló 23/25 év alatti fiatalok

 Feltétel: kiemelkedő tanulmányi eredmény, szociálisan rászoruló

 2016-ban támogatott fiatalok

- Középfokon 10 fő

- Felsőfokon 11 fő



EGER VÁROS ÖSZTÖNDÍJASA

 Havi tanulmányi támogatás

- 10 hónapon keresztül havi 10.000/20.000 forint

 Egy összegű támogatás

- Felsőfokú oktatási intézménybe felvételt nyert – 100.000 forint

- Államvizsga megszerzését követően Egerben elhelyezkedett: 200.000 

forint

- Kiegészítő támogatás – Heves Megyei Iparkamara által rendelkezésre 

bocsátott forrásból: 200.000 forint



LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK

 Cél: az első lakáshoz jutók támogatása

 Célcsoport: Egerben élő, vagy egri munkahellyel rendelkező 

 Támogatható tevékenységek:

- Első lakás vásárlása

- Három és többgyermekes családok minőségi lakáscseréje

 Támogatás formája: kölcsönszerződés

 Támogatás összege: max. 1.500.000 forint

 Igénybeadás: évente négy alkalommal



GARZONHÁZ

 A legfeljebb 5 évre szóló bérleti jogviszonyra pályázatot benyújthat:

- 40 év alatti, legfeljebb két gyermeket egyedül nevelő, illetve

- legfeljebb két gyermekes házaspárok, élettársak, ha legalább az egyikük 40 

év alatti,

- 40 év alatti egyedülállók

- akiknek a kötelező – lakáscélú – előtakarékosság teljesítése, valamint a lakbér 

és lakás fenntartási kiadások teljesítése után az egy fogyasztási egységre jutó 

nettó jövedelmük eléri a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegét 

(2017. évben 28.500 Ft).

- ha vállalja, hogy a bérleti jogviszony megszűnését követően a kötelező 

lakáscélú előtakarékosság felhasználásával a lakhatását önerőből megoldja
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FECSKEHÁZ

 A 29 db lakás elhelyezést nyerhetnek azok a házas vagy élettársi kapcsolatban 

élő, 35 éven aluli, önálló ingatlannal nem rendelkező személyek, akik:

- az Eszterházy Károly Egyetem nappali tagozatos hallgatói

- lakáscélú előtakarékossági szerződéssel rendelkező egyetemi oktatók, vagy

- más, rendszeres keresőtevékenységet végeznek



Munkaerőpiaci Integráció

 Pályaorientációs tevékenység - IFI PONT Ifjúsági Információs és Tanácsadó 

Iroda

 Ifjúsági Garancia Program (HMKH)

Cél: fiatalok foglalkoztatásának növelése érdekében 25 év alatti személyek 

munkaerő-piaci esélyeinek kedvezőbbé tétele

 Foglalkoztatási Paktum

Cél: a város foglalkoztatási helyzetének javítása, elsősorban harminc év alatti 

fiatalok vonatkozásában



TÁRSADALMI AKTIVITÁS ERŐSÍTÉSE

 IFI PONT Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda

- Városi Diáktanács (RÉszreVétel projekt, GYIÖT, Országos 

Diákparlament)

- Létező Ifjúság a Városért Eger

 Egri Ifjúsági Kerekasztal – megreformálás

 Új Nemzedék Közösségi tér - ÖKA

 Ifjúsági koncepció , Ifjúságkutatás



KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET!

huszthy.boglarka@ph.eger.hu


