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Remete Zsuzsa 



FŐBB ADATOK 

Általános cél: 

18 és 35 év közötti fiatalok otthonteremtésének és 

családalapításának elősegítése a kistelepüléseken. 

Elnyert támogatás: 

199.701.728 Ft 

Kedvezményezett: 

Keszthely Város Önkormányzata 

Megvalósítási időszak: 

40 hónap 

2018.07.01-2021.10.31 

Célcsoportba tartozó, bevont fiatalok összlétszáma: 

Lakhatási 

támogatás 

Életpályatervezést 

segítő szolgáltatások 

Ismeretátadás Ösztönző 

támogatás 

22 fő 165 fő 300 fő 49 fő 



PROJEKTCSAPAT 
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Projekt-
menedzsment 

– VÜZ Kft. 

Szakmai 
vezető – 
Remete 
Zsuzsa 

Szakmai 
asszisztens – 

Valentin 
Szilveszter 

Ifjúsági 
referens – 

Mikla 
Gabriella 

Jogász 
asszisztens – 
Szűcsné Dr. 
Lancz Anita 



PÁLYÁZATI PROGRAM ELEMEI 

Lakásfelújítás 
fiatalok számára 

Lakhatási támogatás Ösztöndíj-jellegű 
támogatási rendszer 

Életpályatervezési 
szolgáltatások 

biztosítása 

Gazdasági 
együttműködések 

elősegítése 

Ifjúsági cselekvési 
terv kidolgozása 



LAKÁSFELÚJÍTÁS ÉS LAKHATÁSI TÁMOGATÁS 

• Lakhatási 
támogatás: 

– 14 lakás felújítása és 
teljes bebútorozása  

– 22 fiatal számára 24 
hónapon keresztül 

– 2 körben kerül 
kiírásra a pályázat 

• Lakások felújítása 
tervezési fázisban 

 



ÖSZTÖNDÍJ-JELLEGŰ TÁMOGATÁSI RENDSZER 

• Keszthelyi letelepedést elősegítő 
ösztöndíjrendszer kerül kidolgozásra 

• Keretösszeg: 44,3 millió Ft 

• 3 év alatt legalább 49 fő részesül 
támogatásban 

• Támogatási rendszer kidolgozását elősegíti 

– Igényfelmérés és megalapozó kutatás a 
keszthelyi fiatalokról 

• Min. 300 fő által kitöltött online kérdőív 

• Fókuszcsoportos műhelymunkák 

– Szakértői egyeztető fórumok 

 



VÁRHATÓAN PÁLYÁZHATÓ 

TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓK 

• Tanulmányi ösztöndíj 
– Tanulmányaikat végzők számára, akik vállalják, hogy 

Keszthelyen telepszenek le az iskola elvégzését 
követően 

• Bérkiegészítő ösztöndíj 
– Hiányszakmákban elhelyezkedők számára a fiatalok 

megtartása/ hazavonzása érdekében 

• Képzési támogatás 
– Fiatalok számára kedvezményes továbbképzési, 

fejlesztési lehetőségek biztosítása 

• Egyéb támogatások a keszthelyi letelepedés 
elősegítésére (pl. rezsiköltség támogatás, első 
ingatlan megszerzéséhez nyújtható támogatás) – 
megalapozó igényfelmérés tapasztalatai alapján 



ÉLETPÁLYATERVEZÉS - TANÁCSADÁS 

• Ifjúságsegítő iroda 
– Heti 2x4 órában fogadja a célcsoporttagokat 

– Laptop, szkenner/nyomtató, internet elérés 
biztosított 

– Folyamatos személyes tanácsadás – igény 
szerint 

• Ifjúsági referens 
– Egyéni és csoportos életpályatervezési 

tanácsadás biztosítása - igény szerint 

– Ismeretátadás: középiskolások és 
felsőoktatásban tanulók részére folyamatos 
tájékoztatás a projektről, lehetőségekről, 
ösztöndíjakról 



ÉLETPÁLYATERVEZÉS - ELŐADÁSSOROZAT 

• Információk nyújtása fiataloknak a munkaerőpiaci 
ismereteik bővítésére, pályaválasztás elősegítésére 

• 3x6 alkalommal megszervezett  
előadássorozat 

• Várható témák: 
– Keszthelyi munkaerőpiaci látkép 

– Pályaorientációs szolgáltatások,  
életpályatervezési tanácsadás  

– Fiatal álláskeresők elérhető  
támogatásainak összefoglalása 

– Vállalkozásindítás lehetőségei,  
jó gyakorlatok bemutatása 

– Önkéntesség és civil aktivitás 

– Keszthely Hazavár! – miért  
érdemes visszatérni? 

2018/2019-
es tanév 

2019/2020-
as tanév 

2020/2021-
es tanév 



GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK ELŐSEGÍTÉSE 

• Megalapozó háttértanulmány a keszthelyi 

gazdaság helyzetéről, a gazdasági 

együttműködések működéséről 

• Együttműködések katalizálása – fiatal 

vállalkozók támogatása 

• Önkéntes jellegű civil aktivitás elősegítése, 

szervezése 



IFJÚSÁGI CSELEKVÉSI TERV 

• Projekt fejlesztési területeinek összefoglalása 

• Ifjúságstratégiai célok kitűzése és monitoring 

rendszer kidolgozása 

– Konszenzuson alapuló célkitűzések elfogadása 

– Konkrét beavatkozási terv és támogatási 

konstrukciók elfogadása 

– Eredménymutatók meghatározása 

• Cselekvési terv felülvizsgálata a pályázat 

során 



VÁRT TÁRSADALMI – GAZDASÁGI HATÁSOK 

• Keszthely vonzóbb letelepedési célponttá 
válik a fiatalok számára.  

• Az elöregedési folyamat lassul, megáll.  

• Keszthely belvárosa megújul, fiatalosabb 
lendületet kap. 

• A keszthelyi fiatalok aktívan részt vesznek 
a helyi közösségi programokban. 

• A munkaerőpiaci nyomás enyhül, a 
hiányszakmák betöltése könnyebbé válik.  



ÜTEMEZÉS 

1. Mérföldő 
1-10. hónap 

• Lakásfelújításhoz 
kapcsolódó 
engedélyezés és 
kiviteli tervek 

• Kivitelező 
kiválasztása és a 
kivitelezés 
megkezdése 

• Minimum 1 elkészült 
lakás átadása 

• Célcsoport 
felmérése, toborzása 

• Helyi gazdasági 
együttműködések 
elősegítése céljából 
feltáró kutatás 
készítése 

• Ifjúságsegítő iroda 
megkezdi működését 

• Elindul az életpálya-
tervezést segítő 
előadássorozat 

• Elkészül az ifjúsági 
cselekvési terv 

2. Mérföldkő 
11-18. hónap 

• Elkészül a 14 
felújításra váró lakás 

• Lakáspályázatok 
kiírásra kerülnek 

• Ösztöndíjprogramok 
kiírásra kerülnek, 
pénzügyi támogatás 
folyósítása elindul 

• Működik az 
ifjúságsegítő iroda 

• Elérhető a személyes 
életpálya-tanácsadás 
és az ehhez 
kapcsolódó támogató 
előadássorozat 

• Megkezdődik a helyi 
gazdasági 
együttműködéseket 
elősegítő 
tevékenység 

• Együttműködés a 
párhuzamosan futó 
keszthelyi 
pályázatokkal 

3. Mérföldkő 
19-30. hónap 

• 12 hónapja lakottak a 
felújított lakások 

• Folyamatos az 
ösztöndíjak 
folyósítása 

• Működik az 
ifjúságsegítő iroda 

• Elérhető a személyes 
életpálya-tanácsadás 
és az ehhez 
kapcsolódó támogató 
előadássorozat 

• Folyik a helyi 
gazdasági 
együttműködéseket 
elősegítő 
tevékenység 

• Felülvizsgálatra kerül 
az ifjúsági cselekvési 
terv működése 

• Együttműködés a 
párhuzamosan futó 
keszthelyi 
pályázatokkal 

4. Mérföldkő 
31-40. hónap 

• Teljesülnek a 
pályázati indikátorok: 

• Lakhatási 
támogatás: 22 fő 

• Személyes 
életpálya-
tanácsadáson és 
életpálya-tervezést 
elősegítő 
előadássorozat: 
165 fő 

• Ismeretátadásban 
részesített fiatalok: 
300 fő 

• Ösztönző 
támogatásban 
részesített fiatalok 
száma: 27 fő 

• Összesen a 
célcsoportba 
tartozó, bevont 
fiatalok száma: 514 
fő 

 

 
2018.07.01-2019.05.31 2019.06.01-2019.12.31 2020.01.01-2020.12.31 2021.01.01-2021.10.31 



INFORMÁCIÓK ÉS ELÉRHETŐSÉG 

• Ifjúságsegítő iroda 

• www.keszthely-hazavar.hu 

• Keszthely Hazavár – Facebook csoport 

http://www.keszthely-hazavar.hu/
http://www.keszthely-hazavar.hu/
http://www.keszthely-hazavar.hu/


KÖSZÖNÖM  

A FIGYELMET! 


