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Lezárult Ráckeresztúr eddigi egyik legátfogóbb lakosságmegtartó programja 
 
Az EFOP-1.2.11-16 felhívás célja egybeesett azokkal az irányokkal, melyeket az Önkormányzat már 
korábban is megfogalmazott települési szinten: olyan feltételek biztosítását szükséges lehetővé tenni a 
vidéki térségekben, hogy a fiatalok számára reális alternatívává váljon a helyben maradás, illetve az 
oda költözés, ezáltal javuljon a vidék népességmegtartó ereje és versenyképessége. Az Önkormányzat 
évek óta igyekezett olyan társadalmi – gazdasági közeget megteremteni, amely hozzájárul a település 
népességmegtartó erejéhez: ehhez érkezett tökéletes időben a megjelenő pályázati felhívás, mely a 
helyi adottságokat, lehetőségeket elemezve jelentősen hozzájárulhatott a fenti célok eléréséhez. 
 
A 2018. július 1-jén induló projekt keretében az alábbi pályázati célkitűzések kerültek meghatározásra:  

• önálló lakhatási lehetőségek biztosítása által javítani a fiatalok lakhatási körülményeit 
• a helyi lehetőségekre épülő, (ön)foglalkoztatást célzó programok megvalósítása 
• a fiatalok helyben maradásának támogatása a helyi sajátosságokhoz, adottságokhoz, 

igényekhez illeszkedő, egyedi eszközökkel (ösztönzőkkel)  
 

A pályázati célkitűzések megvalósultak, a lakosság számára számos lehetőség igénybevételére volt 
lehetőség, melyeket igyekezett az Önkormányzat aktív kommunikációval segíteni. A következő 
tevékenységek kerültek megvalósításra: 
 

• Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan felújítása-átalakítása, felszerelése önálló lakhatás 
céljából, a projektben résztvevő, a célcsoportba tartozó fiatal egyének, illetve párok, családok 
számára 

• Fiatalok életpálya-tervezését segítő helyi szolgáltatások nyújtása, munkaszerzési ismeretek 
bővítése 

• A célcsoport bevonásával, a támogatási kérelemben benyújtott fejlesztési koncepción alapuló 
helyi lehetőségeket, értékeket, adottságokat feltáró, erre épülő gazdasági együttműködéseket 
generáló tevékenységek szervezése 

• A helyi gazdaságba való bekapcsolódást lehetővé tevő ismeretátadás / helyi ösztönző rendszer 
kialakítása és nyújtása célcsoport számára 
 
 
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat sikeres pályázatot nyújtott be az EFOP-1.2.11-16 „Esély Otthon” 
pályázati felhívásra. Az elnyert 199.990.037 Ft vissza nem térítendő támogatásból megvalósítandó 
projekt azonosító kódszáma: EFOP-1.2.11-16-2017-00016, címe: Ráckeresztúr otthonteremtő-, és 
életpálya tervezést segítő programja. 
A projekt kiemelt fontosságú céljának tekintette a településen élő vagy oda érkező fiatalok helyben 
maradásának támogatását ösztönző célú támogatások, lakhatási lehetőségek, képzési valamint 
egyéb közösségfejlesztő programok biztosításán keresztül.  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

• A fiatalok helyben maradását támogató jó gyakorlatok folytatása, vagy más településeken 
alkalmazott (dokumentált) jó gyakorlatok adaptálása.  

 
A projekt 2021. augusztus 31-én zárult. A megvalósítás alatt összesen 28 fő vett részt különböző 
workshop-okon, 176 fő részesült ösztönző támogatásban, 4 fő vehette/veheti igénybe a felújított 
ingatlan nyújtotta lakhatási támogatást és 28 fő vett részt különböző képzéseken. A bevont célcsoport 
tagok mind vállalták, hogy minimum 24 órás önkéntes munka keretében hozzájárulnak ahhoz, hogy 
településünk szebb, rendezettebb, élhetőbb legyen. 
 
Ebbe a projektbe nagy reményekkel vágtunk bele: a kezdetekkor a lakosság, a civil/nonprofit szféra, a 
pályázati partnerek, a helyi gazdasági szereplők és minden szereplő a támogatásáról biztosította 
Ráckeresztúr Község Önkormányzatának vezető tisztségviselőit. Úgy érezzük, hogy a projekt által elért 
eredmények és azok fenntarthatósága érdemes volt erre a bizalomra.  
 
Köszönjük szépen a támogatást. 
 
A projektről bővebb információt a www.rackeresztur.hu oldalon olvashatnak. 
 
További információ kérhető: 
 
Osztafin Szabina  tel.: + 36 25 517 900 

e-mail.: racker.ph@rackeresztur.hu 
 


