PRIORITÁSTENGELY

ALAP

1. Együttmûködô
társadalom

INTÉZKEDÉS
1.1. A halmozottan hátrányos helyzetû
csoportok munkaerô-piaci eszközökben
való részvételének és munkaerô-piacon
való megjelenésének elôsegítése

ESZA

1.2. A család társadalmi szerepének
megerôsítése, továbbá a gyermekek és
fiatalok képességeinek kibontakoztatása

Az Emberi Erôforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) beavatkozási logikája
TELJES TÁMOGATÁSI
TERVEZETT BEAVATKOZÁSOK
ÖSSZEG (MRD HUF)
Megváltozott munkaképességû emberek foglalkozási rehabilitációja,
romák foglalkoztatásba ágyazott képzése, fogvatartottak munkaerôpiaci és társadalmi reintegrációja, támogatott lakhatás
46,98

20,06

1.3. Társadalmi együttélés erôsítése
35,02

1.4. Gyermekeket sújtó nélkülözés
felszámolását célzó programok és
szolgáltatások fejlesztése

20,78

1.5. Területi hátrányok felszámolását
szolgáló komplex programok emberi
erôforrást célzó beavatkozásai

35,02

1.6. Tartós szegénységben élôk, romák
felzárkózásának, periférikus élethelyzetek felszámolásának segítése

50,86

ESZA

1.7. Az egymást erôsítô, elmaradottságot konzerváló területi folyamatok
megtörése
1.8. Népegészségügyi program, az
egészségtudatosságot erôsítô programok és szolgáltatások fejlesztése

ESZA

ESZA

2. Infrastrukturális
beruházások a
társadalmi együttmûködés erôsítése
érdekében

14,00

17,74

1.9. A minôségi feladatellátást támogató
eszközök és alkalmazások fejlesztése,
illetve a korai intervenció megerôsítése

26,10

1.10. Az intézményekben, szolgáltatások
területén dolgozó humán erôforrás életpályájának javítása, dolgozói mobilitás

40,99

1.11. Hátrányenyhítés a társadalmi
integrációt szolgáló társadalmi gazdaság
eszközeivel

8,76

2.1. A rászoruló gyermekek életesélyeinek növelése
14,81

ERFA

2.2. A társadalmi együttmûködést
szolgáló intézmények és szolgáltatások
fejlesztése, bentlakásos intézmények
kiváltása, új kapacitások létesítése
98,46

2.3. Területi hátrányok felszámolása
komplex programokkal
14,24

ERFA
2.4. Tartós szegénységben élôk, romák
felzárkózását és a periférikus élethelyzetek megszüntetését segítô infrastrukturális beruházások

3. Gyarapodó
tudástôke

3.1. A végzettség nélküli iskolaelhagyás
csökkentése, a köznevelés hátránykompenzációs képességének növelése

50,03

56,22

3.2. A minôségi oktatáshoz, neveléshez
és képzéshez való hozzáférés biztosítása

ESZA

55,41

3.3. A neveléshez és képzéshez való
hozzáférés biztosítása a nem formális és
informális tanulási formákon keresztül

9,05

3.4. A felsôfokúnak megfelelô szintû
oktatás minôségének és hozzáférhetôségének együttes javítása

52,86

3.5. A munkaerô-piaci kompetenciák
javítása a felsôoktatási rendszerben

15,78

ESZA

3.6. Kutatás, innováció és intelligens
szakosodás növelése a felsôfokú oktatási rendszer fejlesztésén és kapcsolódó
humánerôforrás fejlesztéseken keresztül

60,87

3.7. Az emberi erôforrás fejlesztése az
egész életen át tartó tanulás eszközeivel
5,52

ESZA

3.8. A humán közszolgáltatásokban
dolgozók szak-, át- és továbbképzése
38,63

4. Infrastukturális
beruházások a
gyarapodó tudástôke
érdekében

4.1. A köznevelést és a nem formális
képzést szolgáló infrastrukturális
fejlesztések

132,14

4.2. Felsôoktatási infrastrukturális
fejlesztések
ERFA

20,43

5. Pénzügyi eszközök
alkalmazása a
társadalmi együttmûködés erôsítése
érdekében, valamint
társadalmi innováció és transznacionális együttmûködések

5.1. Visszatérítendô támogatások nyújtása vállalkozások számára
ESZA

7,47

5.2. Társadalmi innováció és transznacionális együttmûködések

ESZA

3,69

POTENCIÁLIS KEDVEZMÉNYEZETTEK

– állami költségvetési szervek, önkormányzatok, nemzetiségi
önkormányzatok és társulásaik, önkormányzati és nemzetiségi
önkormányzati intézmények
– civil szervezetek, egyházi jogi személyek, oktatási/képzési intézmények
– megváltozott munkaképességû személyeket foglalkoztató gazdasági társaságok,szociális szövetkezetek
A családdal, gyermekekkel, gyermekvállalással és családi krízis– ö nkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik,
helyzetekkel kapcsolatos szemléletformálás, szolgáltatások; fiatalok
önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati intézmények
helyi szerepvállalása, fizikai aktivitás; befogadó szülôi, gyermekott– c ivil szervezetek, sportegyesületek, egyházi jogi személyek
honi ellátásban részesülôk és a javítóintézeti neveltek társadalmi
– k ulturális intézmények, köznevelési feladatot ellátó intézmények
integrációja
– á llami költségvetési szervek, nonprofit gazdasági társaságok
Hátrányos helyzetû emberek, romák aktív társadalmi szerepvállalása; – á llami költségvetési szervek, önkormányzatok és társulásaik,
társadalmi szemléletformálás anti-diszkriminációs programokkal;
nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik; önkormányzati és
kultúrák közötti párbeszéd erôsítése; önkéntesség és karitatív munnemzetiségi önkormányzati intézmények, közfeladatot ellátó
ka; áldozattá és bûnelkövetôvé válás megelôzése
intézmények, központi költségvetési szervek
– c ivil szervezetek, egyházi jogi személyek, igazságszolgáltatási
szervek, médiaszervezetek, felsôoktatási intézmények
Integrált térségi gyermekprogramok célzott kiterjesztése, kistele– ö nkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik,
pülési gyermekprogramok indítása, Biztos Kezdet szolgáltatások
önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati intézmények, költfejlesztése
ségvetési szervek
– c ivil szervezetek, egyházi jogi személyek
Integrált programok a leghátrányosabb helyzetû járásokban,
– önkormányzatok (társulásaik és szövetségeik is), nemzetiségi
folyamatos szakmai jelenlét indítása; fejlesztô munka és komplex
önkormányzatok (társulásaik is), önkormányzati, nemzetiségi
programok a leghátrányosabb helyzetû településeken
önkormányzatiés állami intézmények
– egyházi jogi személyek,civil szervezetek, szociális szövetkezetek,
gazdasági szereplôk
Tartós szegénységben élôk, romák felzárkózása érdekében életveze- – önkormányzatok, társulásaik és intézményeik, nemzetiségi önkortési tanácsadás, családi életvitelre nevelés, együttmûködési modelmányzatok, társulásaik és intézményeik
lek támogatása, helyi közösségi kapcsolatok fejlesztése, önképzést
– költségvetési szervek
támogató programok indítása; periférikus élethelyzetek felszámolása – civil szervezetek, egyházi jogi személyek, szociális szövetkezetek
komplex programokkal
Helyi felzárkózást szolgáló tudás bôvítése, többfunkciós közösségi
HACS-ok és az általuk kijelölt kedvezményezetti kör (helyi és területi
szolgáltató terek mûködtetése, közösségépítés és -megtartás, körköltségvetési szervek, államháztartáson kívüli nonprofit szervezetek)
nyezeti fenntarthatósági szempontoknak való megfelelés
Keringési betegségek, elhízás, cukorbetegség megelôzése és
– egészségügyi szolgáltatók
gondozása, életmód programok, egységes kliensút kiépítése, lelki
– állami szervek, önkormányzatok és azok intézményei
egészség fejlesztése, szerhasználat megelôzése, egészségkultúra
– civil szervezetek, sportegyesületek, egyházi jogi személyek, köznefejlesztése, célzott lakossági szûrések korszerûsítése, az egészvelési és kulturális intézmények
séges életvitelt támogató elektronikus egészségügyi megoldások
– KKV-k, felsôoktatási, egészségügyi intézmények
bevezetése
Szervezeti mûködést támogató eszközök fejlesztése, szociális
– állami szervek, költségvetési szervek, önkormányzatok, nemzetiséalapszolgáltatások fejlesztése, eredményorientált intézményi teljegi önkormányzatok és társulásaik, önkormányzati és nemzetiségi
sítmény menedzsment kialakítása, a koragyermekkori intervenció
önkormányzati intézmények
rendszerszintû fejlesztése, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvé– civil szervezetek, egyházi jogi személyek
delmi ellátórendszert érintô informatikai fejlesztések
– felsôoktatási egészségügyi intézmények, klinikák
Életpályák átalakítása és hiányzó modellek kidolgozása, a szol– állami szervek, önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok
gáltatáshiányos vidéki járásokban betöltetlen álláshelyeken való
és társulásaik, önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati
munkavállalást ösztönzô programok, belföldi mobilitást elôsegítô
intézmények
komplex támogatási rendszer kialakítása, hiányszakmákba történô
– civil szervezetek, egyházi jogi személyek
át-, illetve továbbképzés
– költségvetési szervek
Új szociális szövetkezek létrehozása, mûködésük biztosítása támoga- – települési önkormányzatok és társulásaik, önkormányzati szövetsétó szolgáltatásokkal
gek, nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik, önkormányzati és
nemzetiségi önkormányzati intézmények
– k öltségvetési szervek
– s zociális szövetkezetek, gazdasági szervezetek
– e gyházi jogi személyek, civil szervezetek
A gyermekeket sújtó nélkülözés elleni programok infrastrukturális
– önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik,
hátterének biztosítása: épületek korszerûsítése, a gyermek és a
önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati intézmények
fiatalok foglalkoztatására alkalmas terek, tanulási, valamint játszó– államháztartási szervek, központi költségvetési szervek
helyek és egészségfejlesztô testmozgást támogató egységek kiala– civil szervezetek, sportegyesületek, egyházi jogi személyek
kítása; a szolgáltatások biztosításához, mobilizálásához, valamint a
– szociális szövetkezetek
szülôk bevonásához szükséges infrastrukturális beruházások
Kiváltás, a nem tartós bentlakásost biztosító intézmények korszerû– közfinanszírozott egészségügyi, szociális és gyermekjóléti, gyersítése, a gyermekjóléti alapellátások, a szociális és gyermekvédelmi
mekvédelmi szolgáltatók
szakellátások fejlesztése, közösségfejlesztést szolgáló terek kialakí- – közhasznú, illetve civil szervezetek
tása, szûrést szolgáló beruházások, krónikus betegségmenedzsment – önkormányzati, nemzetiségi önkormányzatiés állami tulajdonú
programok, fekvôbeteg ellátást kiváltó szolgáltatások fejlesztése, a
szervezetek és intézmények, állami intézmények
gyermekegészségügyi ellátó intézmények korszerûsítése, a hiányzó
– egyházi jogi személyek, kulturális intézmények, nemzetiségi önkorgyermek és ifjúsági egészségügyi szakellátó központok kialakítása,
mányzatok, felsôoktatási intézmények
korai fejlesztést elôsegítô szolgáltatások infrastrukturális feltételeit
fejlesztô beruházások, a diagnosztikai és laboratóriumi kapacitások
bôvítése, egyes speciális célcsoportok (autisták, fogyatékos személyek) egészségügyi ellátásának fejlesztése
A leghátrányosabb helyzetû járásokban a komplex beavatkozások
– ö nkormányzatok és társulásaik, valamint szövetségeik, központi
kereteinek és a helyi folyamatokba való beépülési feltételeinek
kötlségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik,
kialakítása meglévô épületek, intézmények felújításával, funkcióönkormányzati, nemzetiségi önkormányzati és állami intézmények
váltásával, a helyi közösségek motiválását, bevonását segítô fizikai
– e gyházi jogi személyek, civil szervezetek, közfinanszírozott egészberuházások finanszírozásával; mélyszegény, valamint a leszakadási
ségügyi szolgáltatók
lejtô elején álló településeken a kedvezôtlen gazdasági-társadalmi
– s zociális szövetkezetek
helyzet javítására, a közösségépítésre, társadalmi kapacitásfejlesztésre irányuló komplex beruházások
A tartós szegénységben élôk, romák felzárkózását segítô épületek
– ö nkormányzatok és társulásaik, valamint szövetségeik önkormánykorszerûsítése, funkcióváltása, szociális bérlakások kialakítása,
zatok és intézményeik, központi költségvetési szerv, nemzetiségi
közösségi célú terek fejlesztése, valamint szervezetek hatékoönkormányzatok, társulásaik és intézményeik
nyabb feladatellátásához és a programokhoz szükséges eszközök
– k öltségvetési szervek
biztosítása; a telepszerû lakhatási körülmények között élô margina– c ivil szervezetek, egyházi jogi személyek, közfinanszírozott egészlizált csoportok deszegregációs célú mobilizációjának és lakhatási
ségügyi szolgáltatók
körülményeinek javítása
– s zociális szövetkezetek
A végzettség nélküli iskolaelhagyás arányának csökkentését célzó
– b ölcsôdék és köznevelési intézmények, fenntartóik
megelôzô,intervenciós és kompenzációs programok, korai jelzôrend- – n onprofit gazdasági társaság, egyházi jogi személyek, civil szerveszer kiépítése, az SNI, továbbá a beilleszkedési, tanulási, magatarzetek
tási nehézséggel küzdô gyermekek fejlesztését szolgáló módszerek
– költségvetési intézmények, szociális és gyermekjóléti szolgáltatók
kialakítása, azok minôségbiztosításának és hozzáférhetôvé tételének
támogatása, a gyógypedagógiai intézmények támogató szerepének
erôsítése, Második Esély programok
– b ölcsôdék és köznevelési intézmények, fenntartóik
Módszertani fejlesztések (továbbtanulás, teljeskörû iskolai egész– n onprofit gazdasági társaság, egyházi jogi személyek, civil szerveségfejlesztés, pszichológia és iskolai szociális munka, pedagógiai
zetek
kreativitás, LLL kulcskompetenciák és transzverzális képességek),
statisztikai indikátor rendszer fejlesztése, a specifikus beavatkozáso- – költségvetési intézmények, pedagógusképzésben és továbbképzésben résztvevô szereplôk, szociális és gyermekjóléti szolgáltatók
kat biztosító programok nyomonkövetési rendszerének kialakítása, a
teljesítményértékelési rendszerek fejlesztése, a tartósan alulteljesítô
intézményekben az oktatás minôségének, a tanulók eredményeinek
javítása célzott, egyedi és mentorált fejlesztési programokkal, országos tanulói mérési rendszerek továbbfejlesztése, az egységes tanulói
kompetenciamérési területek bôvítése, a teljesítményértékelési
standardok kidolgozása és bevezetése
– k ulturális intézmények és szervezetek együttmûködésben a közneKompetencia – és személyiségfejlesztô, tehetséggondozó, készségvelési intézményekkel, kulturális intézmények és azok fenntartói
fejlesztô programok és szolgáltatásfejlesztés, az iskolai oktatást
– önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok
kiegészítô, ahhoz illeszkedô tanórán kívüli programok fejlesztése
– civil szervezetek, sportegyesületek, egyházi jogi személyek
– felsôoktatási intézmények, köznevelési intézmények és azok
fenntartói
– felsôoktatási intézmények, a felsôoktatási intézmények által
Az intézményi hatékonyság növeléséhez, az intézményirányításhoz
többségben tulajdonolt gazdasági társaságok, a felsôoktatási inés a tényalapú döntéshozatalhoz szükséges szervezeti fejlesztések, a
tézmények partnerei (szakképzô intézmények, tartalomszolgáltatók,
felsôoktatásba való bejutást és bennmaradást támogató intézményi
kiadók, közintézmények)
hallgatói szolgáltatások fejlesztése, a felsôoktatási intézmények
– egyes beavatkozások esetében civil szervezetek, az MTA kutatónemzetköziesítésének ösztönzése, a nemzetközi megjelenés és
intézetei, állami szervek, valamint a központi támogató ágazati
külföldi hallgatói vonzó képesség növelése, a hallgatói, oktatói-kutaháttérintézmények
tói mobilitás ösztönzése, az ösztöndíjrendszerek, a hallgatói, oktatói
és kutatói kiválóság támogatása, kutatói és oktatói életpályamodell
kialakításának intézményi fejlesztései, a tanulói életpálya nyomon
követése, mérési rendszerek bevezetése és informatikai adatbázisok összekapcsolása, az EU mobilitási programjaihoz (ERASMUS)
kapcsolódó központi szolgáltatások bôvítése
A transzverzális készségek, beleértve a vállalkozói szellem fejleszté- – felsôoktatási intézmények, a felsôoktatási intézmények által többségben tulajdonolt gazdasági társaságok; valamint a felsôoktatási
se, a képzési szerkezetet, a képzési eszközöket, módszereket érintô
intézmények partnerei (szakképzô intézmények, tartalomszolgáltafejlesztések, a nyílt forrású tanulás fejlesztése, duális képzések
tók, kiadók, közintézmények), valamint, az MTA kutatóintézetei
elindítása, a felsôoktatás rendszerébe tartozó szakképzések bôvítése, rövid ciklusú, valamint felsôfokú tovább- és átképzési programok – állami szervek, valamint a központi támogató ágazati háttérintézmények
indítása, a képzési tartalmak és programok fejlesztése, a vállalkozási
ismeretek beépítése a tananyagokba, gyakorlatorientált képzések
és modulok fejlesztése, egyes képzések, (hiány)szakmák esetében
célzott képzési programok indítása, a hallgatók munkaerô-piaci kompetenciáit növelô felsôoktatási infokommunikációs szolgáltatások és
tartalom fejlesztések, együttmûködési módok kialakítása
– felsôoktatási intézmények, felsôoktatási intézmények által többA kutatások feltételrendszerének javítása (oktatás–kutatás–innováció, illetve a (köz)szolgáltatások és felsôoktatási intézmények
ségben tulajdonolt gazdasági társaságok;
– p artnerként: akadémiai és egyéb nonprofit kutatóhelyek, közigazkapcsolódásának erôsítése, a hazai kulcstechnológiákhoz, húzóágazatokhoz kapcsolódó alapkutatások, a kutatói utánpótlás bôvítése,
gatási szervezetek, vállalkozások, központi tartalomszolgáltatók,
innovatív felsôoktatási együttmûködési modellek kialakítása, a
közgyûjtemények, tudományos kiadók
felsôoktatási tudás- és technológia-transzfer rendszerek fejlesztése),
a felsôoktatási kutatások nemzetközi beágyazottságának növelése, teljesítményalapú támogatási rendszer kialakítása, brain-gain
programok, a doktori képzések, posztgraduális képzések, K+F+I
szakemberek képzésének fejlesztése, az Európai Kutatási Térségen
belüli doktori mobilitás élénkítése, az ERC-hoz és az ERA Chair programhoz kapcsolódó kiegészítô támogatások nyújtása, nemzetközi K+F
infrastruktúrákhoz való hozzáférés támogatása, a kutatói életpálya
népszerûsítését támogató programok lebonyolítása
Továbbtanulási és képzési utak támogatása, a funkcionális anal– á llamháztartáson belüli szervezetek
fabetizmus visszaszorítása, támogatott tanulási lehetôségekhez
– á llamháztartáson kívüli szervezetek
való hozzáférés biztosítása, a nyílt munkaerô-piacra átvezetô aktív
munkaerô-piaci programokba történô belépésre való felkészítés, a
Magyar Képesítési Keretrendszer továbbfejlesztése, a nem formális
és informális oktatásban szerzett kompetenciák elismerése és a
validáció javítása
Az alap- és szakellátás, illetve az egyéb közszolgáltatási terüle– á llamháztartáson belüli szervezetek
ten dolgozók kompetenciafejlesztését támogató ismeretanyagok
– á llamháztartáson kívüli szervezetek
aktualizálása, elterjesztése, távoktatási rendszerének kialakítása, az
egyes szakmák továbbképzési rendszerének korszerûsítése képzési,
továbbképzési, illetve készségfejlesztô, kompetenciabôvítô és
mentális támogatást, szupervíziót nyújtó programokkal, módszertani
anyagok és tananyagok kidolgozása és fejlesztése, képzések lebonyolítása (OKJ-s képzésekkel együtt), szakmai és intézményi vezetôk
menedzsment szemléletének megerôsítése
Az alacsony teljesítményt nyújtó, a 2007-2013. közötti infrastrukturá- – köznevelési intézmények és fenntartóik
lis fejlesztésekbôl kimaradt, hátrányos helyzetû járásokban mûködô, – nonprofit szervezet államháztartáson belül, civil szervezetek,
a végzettség nélküli iskolaelhagyásban erôsen érintett alap- és
alapítványok, egyházi jogi személyek, sportegyesületek
középfokú intézmények infrastrukturális fejlesztései, tornatermi
– költségvetési intézmények, köztestületi intézmények
létesítmények infrastrukturális fejlesztése, az SNI gyermekek oktatá- – kulturális intézmények és fenntartóik, gyakorló iskolák és közsának és nevelésének fejlesztése célt a pedagógiai szakszolgálatok
gyûjtemények vonatkozásában az azokat fenntartó felsôoktatási
infrastrukturális fejlesztése
intézmények
A vállalati-felsôoktatási kooperatív képzések és rövid ciklusú
– felsôoktatási intézmények és fenntartóik
felsôoktatási képzések infrastrukturális fejlesztése a felsôoktatási
– sportegyesületek
intézményen belül, a távoktatási és a nyílt forrású tanulást támogató – központi költségvetési intézmények, köztestületi intézmények
infrastruktúra kiépítése, felsôoktatási át- és továbbképzési infra– kulturális intézmények és fenntartóik
struktúra fejlesztése, a legjobb elérhetô technológia kritériumainak
megfelelô, a gyakorlati képzést támogató mûszer és labor fejlesztések, beleértve a klinikai skill laborok fejlesztését; a nemzetközi
képzési-kutatási programok szélesítését, illetve a tudományos
utánpótlást biztosító beavatkozásokat segítô integrált eszközök,
mûszerek, demonstrációs eszközök, berendezések beszerzése, doktori szobák, laborok fejlesztése, felszerelése, tudásbázis, könyvtár,
közgyûjteményi szolgáltatásokat bôvítô és modernizáló beruházások,
az open access publikálási és tanulási formák infrastrukturális
alapjainak megteremtése
Hátrányos helyzetû, közte roma személyek lakhatási helyzetének
– alacsony jövedelmezôségû, hátrányos piaci helyzetû vállalkozások
javítása az elmaradott településrészek újjáélesztését célzó programokkal, valamint a hátrányos helyzetû, kiemelten roma személyek
mikro- és kisvállalkozásainak létrehozása, gazdasági tevékenységük
beindítása kapcsolódó – pénzügyi és szociális – személyes támogató, segítô, tanácsadó szolgáltatásokkal
Társadalmi innováció: Esélypontok kialakítása, a helyi társadalom
– költségvetési szervek
életében fennálló problémák feltárása, újszerû megoldások kidolgo- – civil szervezetek, egyházi jogi személyek
zása, újszerû közszolgáltatási eszközök kidolgozása és bevezetése,
– önkormányzatok és nemzetiségi önkormányzatok (társulásaik és
helyi együttmûködési, együttélési, és a hátrányokkal küzdôk felzárkóintézményeik is)
zását szolgáló stratégiák kidolgozása, adaptálása
Transznacionális együttmûködések: Európai Roma Keretstratégiát
megvalósító tagállamok együttmûködésének, tapasztalatcseréjének,
közös programjainak támogatása, más európai nemzetiségekkel
való kapcsolatfelvétel és szoros viszony kialakítása, az ifjúsági
együttmûködések erôsítése, határon átnyúló népegészségügyi
együttmûködés támogatása, szociális hálózati együttmûködés
javítása, az egészségbiztosítási szolgáltatások határokon átívelô
kiterjesztésének módszertana, transznacionális egészségügyi hálózati együttmûködés, egészségipari kutatási kapcsolatok fokozása,
kulturális civil szervezetek és intézmények hálózati együttmûködése,
komplex esélyteremtô társadalmi felzárkózási modell kidolgozása és
mintaprogramok közös megvalósítása, Duna Stratégia megvalósítása
keretében kialakítandó hálózati együttmûködések támogatása

