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Csepreg Város Önkormányzata az Esély otthon program keretében pénzügyi ösztönző 
rendszer támogatási lehetőséggel segíti elsősorban Csepreg város humán-közszolgáltatási, 
illetve munkaerőpiaci hiányterületeken meglevő hiányok mérséklését. A támogatás a 
jövedelmi és lakhatási hátrányok kiegyenlítését célozza, növelve ezzel az itt élő fiatalok 
motivációját a helyben maradásra, illetve elősegítve a hazavonzást is. A pályázó 6 hónapon 
keresztül havi rendszerességű vissza nem terítendő pénzbeli támogatásra jogosult. 
Az ösztönző támogatásban részesülő fiatalnak vállalni szükséges, hogy a megítélt ösztöndíj 
összegének minél nagyobb részét, de legalább 45%-át - önálló lakhatásának megteremtése 
érdekében - előtakarékossági céllal letétbe helyezi. A megtakarítás felhasználására a program 
lejártát követően vagy a program ideje alatt csak akkor van lehetőség, amennyiben hosszú 
távú önálló lakhatásra fordítja ezen összeget. 
  
A projekt keretén belül két ösztönző program kerül bevezetésre: 
• „Visszaköltözők támogatása”, 18 és 30 év közötti helyi származású fiatal részére, aki vállalja, 
hogy 1 hónapon belül Csepreg településre költözik, és a támogatás időszaka alatt helyben 
vállal munkát. 
• „Hiányszakmában a településen elhelyezkedők támogatása”, 18 és 30 év közötti fiatal, aki 
igazolja, hogy csepregi lakóhellyel rendelkezik, és vállalja, hogy Csepregen az aktuális 
hiányszakmában helyezkedik el. 
  
Pályázati mellékletek: 
• Pályázati Adatlap 
• Hiányszakmába tartozó végzettség, és/vagy szakmai tapasztalat igatolása (iskolai 
végzettséget igazoló dokumentumok, és/vagy munkáltatói igazolás), vagy 
• Helyi származású fiatalok esetén a visszaköltözés vállalása (nyilatkozat, melyet a pályázati 
adatlap tartalmaz) 
• Előtakarékosság vállalása (nyilatkozat, melyet a pályázati adatlap tartalmaz) 
• Állandó lakcím megléte, vagy létesítésének vállalása (lakcímkártya vagy nyilatkozat) 
  
A pályázat benyújtási határideje: 
2020. május 25. 
  
A pályázat elbírálásának határideje: 
2020. május 29. 
  
A Pályázat benyújtásának módja:  
A pályázati dokumentációt a www.csepreg.hu honlapról a felhívás mellékleteként letölthető 
dokumentumon kell benyújtani. 
 

http://www.csepreg.hu/


  
A Pályázat benyújtásának helye: 
Postai úton: Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal - 9735 Csepreg, Széchenyi tér 27. 
 
Elektronikus úton is beküldhető, a titkarsag@csepreg.hu email címre, de ezzel egyidőben 
papíralapon, postai úton is el kell küldeni a pályázatai dokumentációt. Az elektronikus 
benyújtás határideje elfogadottnak tekintett. 
 
A Pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás: 
A 94/565-034 vagy 30/579-1513 telefonszámon kérhető. 
  
Egyéb információ: 
Aki valótlan adatokat közöl, valós adatok elhallgatásával, vagy más módon a pályázat 
elbírálóját megtéveszti, az a pályázók közül kizárásra kerül. 
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